
 

 

1.1 สถานการณ์ของไทย  

การผลิต  

(1) กาแฟพันธุ์โรบัสตา ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เนื้อท่ีให้ผล และผลผลิตลดลง โดยเนื้อท่ีให้ผลลดลงจาก 
288,716 ไร่ ในปี 2553/54 เหลือ 189,281 ไร่ ในปี 2557/58 หรือลดลงร้อยละ 10.44 ผลผลิตลดลงจาก 
37,055 ตัน ในป ี2553/54 เหลือ 17,160 ตัน ในป ี2557/58 หรือลดลงร้อยละ 15.72 เนื่องจากช่วงท่ีผ่านมา
เกษตรกรต้องการเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ โดยปลูกแซมในไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ
ทุเรียน ปัจจุบันไม้ผล ไม้ยืนต้น เริ่มให้ผลผลิต เกษตรกรจึงโค่นต้นกาแฟออก สําหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 
128 กิโลกรัมในปี 2553/54 เหลือ 91 กิโลกรัม ในปี 2557/58 หรือลดลงร้อยละ 5.71 เนื่องจากไม้ผลท่ีปลูก
ไว้เริ่มให้ผลผลิต เกษตรกรโค่นต้นกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ท้ิง (ตารางท่ี 23)  

สําหรับแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาท่ีสําคัญของไทยอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง  
สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช ซึ่งในป ี2558 มีสัดส่วนร้อยละ 75 เม่ือเทียบกับเนื้อท่ีปลูกท้ังหมด  

(2) กาแฟพันธุ์อะราบิกา ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เนื้อท่ีให้ผล และผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยเนื้อท่ีให้ผลเพ่ิม
จาก 34,180 ไร่ ในปี 2553/54 เป็น 62,152 ไร่ ในปี 2557/58 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.53 ผลผลิตเพ่ิมจาก 
5,339 ตัน ในปี 2553/54 เป็น 8,929 ตัน ในปี 2557/58 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.99 เนื่องจากภาครัฐและ
เอกชน มีโครงการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเพ่ิมในสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น และพ้ืนท่ีป่าชุมชน และกาแฟเริ่มให้ผลผลิต 
ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 156 กิโลกรัม ในปี 2553/54 เหลือ 144 กิโลกรัม ในปี 2557/58 หรือลดลงร้อย
ละ 2.10 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ในช่วงท่ีกาแฟกําลังออกดอก ทําให้กาแฟติดผลลดลง (ตารางท่ี 1)  

สําหรับแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาท่ีสําคัญอยู่ทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับเนื้อท่ีปลูกท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 1 เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร ่กาแฟของไทย ป ี2553/54 – 2557/58 

ป ี เนื้อท่ีให้ผล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)  
โรบัสตา อะราบิกา รวม โรบัสตา อะราบิกา รวม โรบัสตา อะราบิกา 

2553/54  288,716 34,180 322,896 37,055 5,339 42,394 128 156 
2554/55  267,227 38,885 306,112 35,316 6,145 41,461 132 158 
2555/56  246,748 50,277 297,025 29,680 7,795 37,475 120 154 
2556/57  206,405 54,298 260,703 29,794 8,136 37,930 145 150 
2557/58  189,281 62,152 251,433 17,160 8,929 26,089 91 144 
อัตราเพ่ิม  
(ร้อยละ)  

-10.44 16.53 -6.40 -15.72 13.99 -10.06 -5.71 -2.10 

ที�มา: ศนูย์สารสนเทศการเกษตร สานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 



 

 

ต้นทุนการผลิตกาแฟในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เพ่ิมข้ึนจาก 5,960.04 บาทต่อไร่ ในปี 2554 เป็น 

6,310.12 บาทต่อไร่ ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.18 ต่อปี และต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจาก 

45.50 บาท ในปี 2554 เป็น 60.67 บาท ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.24 ต่อปี เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ

ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย และ ค่ายาปราบศัตรูพืช (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนการผลิตเมล็ดกาแฟของไทย ป ี2553 -2558 

ป ี ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนท้ังหมด 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กก.) 

2554 4,580.60 1,379.44 5,960.04 45.50 
2555 4,754.51 1,482.02 6,236.53 46.20 
2556 4,832.23 1,565.69 6,398.22 50.78 
2557 5,323.06 1,579.20 6,902.26 47.60 
2558 5,059.16 1,610.97 6,310.12 60.67 

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

3.17 3.81 2.18 6.24 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สําหรับต้นทุนการผลิตพันธุ์โรบัสตาลดลงจาก 6,137.10 บาทต่อไร่ ปี2556 เหลือ 5,913 บาทต่อไร ่

ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 2.18 ต่อปี ต้นทุนต่อกิโลกรัมเพ่ิมจาก 51.14 บาท ในปี 2556 เป็น 62.24 บาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.24 ต่อป ี 

ส่วนพันธุ์อะราบิกาต้นทุนการผลิต 7,633.37 บาทต่อไร่ ในปี 2556 เป็น 7,791.34 บาทต่อไร่ ในป ี
2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.03 ต่อปี ส่วนต้นทุนต่อกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจาก 49.25 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2556 
เป็น 54.87 บาท ในป ี2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.55 (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตเมล็ดกาแฟของไทยแยกพันธุ์ ป ี2556 -2559 

ป ี ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนท้ังหมด 
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กก.) 

พันธุ์โรบัสตา 
2556 4,657.64 1,479.46 6,137.10 51.14 
2557 5,198.32 1,456.63 6,654.95 46.21 
2558 4,444.91 1,468.09 5,913.00 62.24 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 3.17 3.81 2.18 6.24 
 

2559* 4,816.42 1,454.61 6,271.03 52.26 



 

 

พันธุ์อะราบิกา 
2556 5,766.44 1,866.93 7,633.37 49.25 
2557 5,900.29 1,977.92 7,878.21 52.17 
2558 5,793.76 1,997.58 7,791.34 54.87 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 0.24 3.44 1.03 5.55 
2559* 5,790.94 1,983.27 7,774.21 54.75 

หมายเหตุ * ประมาณการ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

การตลาด  

(1) ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน  
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปเพ่ิมข้ึนจาก 61,480 ตัน ในป ี2554 เป็น 
80,000 ตัน ในป ี2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.50 ต่อปี ท้ังนี้เนื่องจํากกระแสความนิยมดื่มกาแฟค่ัวบด และ
กาแฟสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ประกอบกับมีการผลิตกาแฟสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออกเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4)  
 
 
 

ตารางท่ี 4 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ปี 2554-2558 

ป ี ความต้องการใช้ (ตัน) 
2554 61,480 
2555 67,620 
2556 70,000 
2557 75,000 
2558 80,000 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 6.50 
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

สําหรับความต้องการใช้เมล็ดกาแฟในประเทศปี 2559 -2563 มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.42 ต่อปี โดย

กาแฟพันธุ์โรบัสตามีความต้องการเพ่ิมจาก 77,500 ตันในปี 2559 เป็น 95,500 ตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5.36 ต่อปี ส่วนพันธุ์อะราบิกามีความต้องการเพ่ิมข้ึนจาก 7,500 ตันในปี 2559 เป็น 9,500 ตันในป ี

2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.08 ต่อป ี(ตารางท่ี 5) 
 

 



 

 

ตารางท่ี 5 ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟในประเทศแยกพันธุ ์ปี 2559 – 2563 

ป ี ความต้องการใช้ (ตัน) 
โรบัสตา อะราบิกา รวม 

2559* 77,500 7,500 85,000 
2560* 82,000 8,000 90,000 
2561* 86,500 8,500 95,000 
2562* 91,000 9,000 100,000 
2563* 95,500 9,500 105,000 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 5.36 6.08 5.42 
หมายเหตุ: * ประมาณการโดยผู้ประกอบการ 

(2) ราคา  
ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตาท่ีเกษตรกรขายได้ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาลดลงจากกิโลกรัมละ 70.94 บาท 

ในป ี2554 เหลือกิโลกรัมละ 68.30 บาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 1.37 ต่อปี เนื่องจากผลผลิตโลกท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน และเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา  

สําหรับราคาเมล็ดกาแฟอะราบิกาเกษตรกรขายเป็นผลสดในพ้ืนท่ีราคากิโลกรัมละ 15 -20 บาท  
 

ตารางท่ี 6 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ป ี2554 -2559 

ป ี ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
2554 70.94 
2555 69.09 
2556 71.16 
2557 64.94 
2558 68.30 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -1.37 
2559* 65.43 

หมายเหตุ : * ประมาณการ  
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 
 



 

 

(3) การส่งออก  
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การส่งออกเมล็ดกาแฟดิบของไทยลดลง จาก 720 ตัน ในปี 2554 เหลือ 450 

ตัน ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 22.40 เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศ เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
การส่งออกลดลง สําหรับเมล็ดกาแฟค่ัวเพ่ิมข้ึนจาก 137 ตัน ในปี 2554 เป็น 177 ตัน ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.23 และกาแฟสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึนจาก 5,263 ตัน ในปี 2554 เป็น 7,595 ตัน ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 6.12 เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 7)  
 

ตารางท่ี 7 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟค่ัว และกาแฟสําเร็จรูป ป ี2554-2558  
ปริมาณ : ตัน  

มูลค่า : ล้านบาท 

ป ี เมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟค่ัว กาแฟสําเร็จรูป กาแฟสําเร็จรูปอ่ืนๆ 
 ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2554 720 102 137 30 5,263 906 36,719 3,806 
2555 1,969 161 116 33 7,260 1,130 40,142 4,468 
2556 270 45 98 31 1,621 303 51,548 5,389 
2557 399 63 168 47 6,316 860 57,624 5,933 
2558 450 79 177 46 7,595 1,007 46,823 4,874 

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

-22.40 -13.49 9.23 12.85 6.12 -0.61 8.85 8.09 

ท่ีมา : กรมศุลกากร 
 

 
(4) การนําเข้า  
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การนําเข้าเมล็ดกาแฟดิบเพ่ิมข้ึนจาก 34,374 ตัน ในปี 2554 เป็น 57,115 ตัน 

ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.15 ต่อปี และเมล็ดกาแฟค่ัวเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันโดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.67 

ต่อป ีเนื่องจากผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีการ

นําเข้าเพ่ิมข้ึนจาก 4,446 ตัน ในปี 2554 เป็น 6,972 ตัน ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.20 ต่อป ี 

(ตารางท่ี 8) 

 

 

 

 
 



 

 

ตารางท่ี 8 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟค่ัว และกาแฟสําเร็จรูป ป ี2554-2558 

ปริมาณ : ตัน  
มูลค่า : ล้านบาท 

ป ี เมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟค่ัว กาแฟสําเร็จรูป กาแฟสําเร็จรูปอ่ืนๆ 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2554 34,374 2,528 447 206 4,446 1,314 6,261 879 
2555 28,612 1,995 380 171 6,531 1,972 7,650 1,115 
2556 34,356 2,201 551 216 6,427 2,041 6,706 984 
2557 46,305 3,095 1,108 316 7,015 2,124 5,761 885 
2558 57,115 3,679 1,076 362 6,972 2,116 7,003 1,041 

อัตราเพ่ิม  
(ร้อยละ) 

16.15 12.63 32.67 19.02 10.20 10.82 -0.59 1.08 

หมายเหตุ : กรมศุลกากร 

 
ประเด็นปัญหา  

ด้านการผลิต 
กาแฟโรบัสตา  
(1) พันธุ์กาแฟโรบัสตาท่ีเกษตรกรใช้ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ ทําให้มีผลผลิตมีความแปรปรวน 

ปริมาณผลผลิตไม่สมํ่าเสมอ ศักยภาพด้านการให้ผลผลิตต่ํา  
(2) พ้ืนท่ีปลูกกาแฟโรบัสตาลดลงทุกปี ทําให้ผลผลิตกาแฟมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ตลอดจนพ้ืนท่ีปลูกสว่นใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ ์ 
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2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลักษณะส่วนต่างๆ ของกาแฟ 

 ราก รากแก้วของกาแฟค่อนข้างใหญ่ ความยาวจะข้ึนอยู่กับสภาพดินท่ีปลูก แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 45 

เซนติเมตร รากแขนงท่ีแตกออกมาจากรากแก้วมีจํานวนตั้งแต่ 4-8 ราก หยั่งลึกลงไปในดิน 2-3 เมตร ราก

แขนงท่ีหยั่งลึกลงไปในดินนี้ อาจมีรากฝอยแตกออกมาอีก แผ่ขยายออกมาในดินท่ีลึกลงไป จากรากฝอยจะมี

รากแตกออกมาอีก รากเหล่านี้เรียกว่ารากหาอาหาร (feeding roots) รากหาอาหารจะอยู่ระดับผิวดิน หรือต่ํา

กว่าระดับผิวดินประมาณ 2.5 เซนติเมตร ในกรณีท่ีมีการคลุมดินท่ีดี จะเห็นรากหาอาหารสีขาวงอกออกมาจาก

ผิวดินมากมายอยู่ระหว่างอินทรียวัตถุท่ีย่อยสลายแล้ว 

 ลําต้น ลําต้นของกาแฟมีข้อและปล้องซึ่งเป็นลําต้นหลักติดต่อไปถึงรากแก้ว ใบอยู่ท่ีข้อของลําต้น 

ในขณะต้นเล็กเห็นได้ชัดเจน เม่ือต้นโตใบจะร่วงหล่นไป ท่ีโคนก้านใบมีตาอยู่ 2 ชนิด คือ ตาบน และตาล่าง 

โดยปกติตาบนจะแตกออกมาเป็นก่ิงนอนท่ี 1 (primary branch) จากลําต้นซึ่งเป็นก่ิงท่ีติดดอกออกผล ส่วนตา

ล่างจะพักตัวอยู่จนกระท่ังเม่ือเวลาอันสมควรจะแตกออกเป็นหน่อ เพ่ือเป็นต้นท่ีสามารถแตกก่ิงนอนท่ี 1 ได้ 

แต่ต้องคอยปลิดท้ิง เม่ือยังไม่ถึงเวลาท่ีจะปล่อยให้แตกเป็นต้นใหม่ 

 กิ่ง ก่ิงท่ีแตกออกมาจากลําต้นท่ีเรียกว่าก่ิงนอนท่ี 1 นั้น จะติดผลตามข้อ โดยข้อท่ีให้ผลแล้วจะไม่

ให้ผลซ้ําในข้อนั้น ต้นกาแฟท่ีมีสภาพสมบูรณ์ดีก่ิงนอนท่ี 1 จะให้ผลปีละ 6-10 ข้อ โดยเริ่มจากโคนก่ิงไปจนถึง

ปลายก่ิง อาจใช้เวลา 2-3 ปี ข้อท่ีให้ผลแล้วของก่ิงนอนท่ี 1 อาจแตกออกเป็นก่ิงนอนท่ี 2 (secondary 

branch) และให้ผลไปได้ 2-3 ปี ก็แตกออกเป็นก่ิงนอนท่ี 3 (tertiary branch) ออกดอกติดผลต่อไป ดังนี้

ข้ึนอยู่กับระบบการตัดแต่งก่ิงด้วย 

 ใบ เกิดท่ีข้อเรียงตัวแบบตรงกันข้าม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) หรือรูปโล่ (Rhomboidal 

หรือ Rhomboid) ฐานใบแหลมและสั้น ตรงกลางใบกว้าง โคนใบและปลายใบเรียวแหลม (Aristate) ขอบใบ

เรียบเป็นคลื่นสีเขียวเข้มเป็นมันเงา ผิวด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านใต้ใบสีเขียวอ่อน ขนาดของใบข้ึนอยู่กับพันธุ์ของ

กาแฟ เส้นกลางใบชัด และมีเส้นแขนง (Dormatia) เป็นแบบขนาน (Parallel) โดยเรียงคู่ขนานกันตลอดท้ัง

ความยาวของใบ เส้นแขนงบนใบจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับพันธุ์ ซึ่งมีประมาณ 7-12 คู่ ขณะท่ีใบแก่มีสีเขียวแก่ 

แต่ยอดอ่อนจะมีสีแดง หรือสีเขียวข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ ใบอาจมีอายุ 40-500 วัน ข้ึนอยู่กับความอุดรสมบูรณ์

ของต้น และแสงท่ีต้นกาแฟได้รับ ส่วนใหญ่แล้วใบจะมีอายุเฉลี่ย 250 วัน 

 ดอก เกิดจากตาท่ี 1-6 ของใบแต่ละซอกใบของก่ิงนอน (Plagiotropic or lateral branchs) โดยมาก

มักเกิดจากตาท่ี 1-4 ก้านดอกสั้น จํานวนดอกต่อช่อประมาณ 4-6 ดอก และ 1 ข้อ จะมีช่อดอกประมาณ  

15-20 ช่อ กลีบดอกจะมีสีขาวหรือครีม มีกลิ่นหอมคล้ายมะลิป่า เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอก 5 กลีบ 

และกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีเกสร 5 อัน รังไข่มี 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ ปกติตาดอกของกาแฟเม่ือเกิดมาแล้ว



 

 

2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลักษณะส่วนต่างๆ ของกาแฟ 

 ราก รากแก้วของกาแฟค่อนข้างใหญ่ ความยาวจะข้ึนอยู่กับสภาพดินท่ีปลูก แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 45 

เซนติเมตร รากแขนงท่ีแตกออกมาจากรากแก้วมีจํานวนตั้งแต่ 4-8 ราก หยั่งลึกลงไปในดิน 2-3 เมตร ราก

แขนงท่ีหยั่งลึกลงไปในดินนี้ อาจมีรากฝอยแตกออกมาอีก แผ่ขยายออกมาในดินท่ีลึกลงไป จากรากฝอยจะมี

รากแตกออกมาอีก รากเหล่านี้เรียกว่ารากหาอาหาร (feeding roots) รากหาอาหารจะอยู่ระดับผิวดิน หรือต่ํา

กว่าระดับผิวดินประมาณ 2.5 เซนติเมตร ในกรณีท่ีมีการคลุมดินท่ีดี จะเห็นรากหาอาหารสีขาวงอกออกมาจาก

ผิวดินมากมายอยู่ระหว่างอินทรียวัตถุท่ีย่อยสลายแล้ว 

 ลําต้น ลําต้นของกาแฟมีข้อและปล้องซึ่งเป็นลําต้นหลักติดต่อไปถึงรากแก้ว ใบอยู่ท่ีข้อของลําต้น 

ในขณะต้นเล็กเห็นได้ชัดเจน เม่ือต้นโตใบจะร่วงหล่นไป ท่ีโคนก้านใบมีตาอยู่ 2 ชนิด คือ ตาบน และตาล่าง 

โดยปกติตาบนจะแตกออกมาเป็นก่ิงนอนท่ี 1 (primary branch) จากลําต้นซึ่งเป็นก่ิงท่ีติดดอกออกผล ส่วนตา

ล่างจะพักตัวอยู่จนกระท่ังเม่ือเวลาอันสมควรจะแตกออกเป็นหน่อ เพ่ือเป็นต้นท่ีสามารถแตกก่ิงนอนท่ี 1 ได้ 

แต่ต้องคอยปลิดท้ิง เม่ือยังไม่ถึงเวลาท่ีจะปล่อยให้แตกเป็นต้นใหม่ 

 กิ่ง ก่ิงท่ีแตกออกมาจากลําต้นท่ีเรียกว่าก่ิงนอนท่ี 1 นั้น จะติดผลตามข้อ โดยข้อท่ีให้ผลแล้วจะไม่

ให้ผลซ้ําในข้อนั้น ต้นกาแฟท่ีมีสภาพสมบูรณ์ดีก่ิงนอนท่ี 1 จะให้ผลปีละ 6-10 ข้อ โดยเริ่มจากโคนก่ิงไปจนถึง

ปลายก่ิง อาจใช้เวลา 2-3 ปี ข้อท่ีให้ผลแล้วของก่ิงนอนท่ี 1 อาจแตกออกเป็นก่ิงนอนท่ี 2 (secondary 

branch) และให้ผลไปได้ 2-3 ปี ก็แตกออกเป็นก่ิงนอนท่ี 3 (tertiary branch) ออกดอกติดผลต่อไป ดังนี้

ข้ึนอยู่กับระบบการตัดแต่งก่ิงด้วย 

 ใบ เกิดท่ีข้อเรียงตัวแบบตรงกันข้าม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) หรือรูปโล่ (Rhomboidal 

หรือ Rhomboid) ฐานใบแหลมและสั้น ตรงกลางใบกว้าง โคนใบและปลายใบเรียวแหลม (Aristate) ขอบใบ

เรียบเป็นคลื่นสีเขียวเข้มเป็นมันเงา ผิวด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านใต้ใบสีเขียวอ่อน ขนาดของใบข้ึนอยู่กับพันธุ์ของ

กาแฟ เส้นกลางใบชัด และมีเส้นแขนง (Dormatia) เป็นแบบขนาน (Parallel) โดยเรียงคู่ขนานกันตลอดท้ัง

ความยาวของใบ เส้นแขนงบนใบจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับพันธุ์ ซึ่งมีประมาณ 7-12 คู่ ขณะท่ีใบแก่มีสีเขียวแก่ 

แต่ยอดอ่อนจะมีสีแดง หรือสีเขียวข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ ใบอาจมีอายุ 40-500 วัน ข้ึนอยู่กับความอุดรสมบูรณ์

ของต้น และแสงท่ีต้นกาแฟได้รับ ส่วนใหญ่แล้วใบจะมีอายุเฉลี่ย 250 วัน 

 ดอก เกิดจากตาท่ี 1-6 ของใบแต่ละซอกใบของก่ิงนอน (Plagiotropic or lateral branchs) โดยมาก

มักเกิดจากตาท่ี 1-4 ก้านดอกสั้น จํานวนดอกต่อช่อประมาณ 4-6 ดอก และ 1 ข้อ จะมีช่อดอกประมาณ  

15-20 ช่อ กลีบดอกจะมีสีขาวหรือครีม มีกลิ่นหอมคล้ายมะลิป่า เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอก 5 กลีบ 



 

 

และกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีเกสร 5 อัน รังไข่มี 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ ปกติตาดอกของกาแฟเม่ือเกิดมาแล้ว

จะยังคงพักตัวอยู่ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง แต่เม่ือได้รับน้ําหรือน้ําฝนตอนต้นฤดู ดอกจะเริ่มพัฒนา ก้านดอก

ยืดยาว กลีบดอกขยายและบานพร้อมกัน ดอกกาแฟใช้เวลามนการบานต่อเนื่องกัน 8-12 วัน และดอกบานอยู่

ได้ประมาณ 2 วัน จึงเหี่ยว กลีบดอกและส่วนอ่ืนๆ จะร่วง คงเหลือแต่รังไข่กลายเป็นผลใน 1 ผล มี 2 เมล็ด ใน

สภาวะท่ีอุณหภูมิสูงมาก มักทําให้ดอกกาแฟผิดปกติ โดยพบว่าเกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถติดผลได้ 

ลักษณะของดอกกาแฟดังกล่าว เรียกว่า ดอกดาว (Star flower) 

 ผล ผลกาแฟเป็นแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นรูปรี มีก้านผลสั้น เม่ือดิบ

จะมีสีเขียว พอสุกมีสีเหลือง ส้ม แดง หรือแดงจนเกือบดํา ซึ่งจะข้ึนอยู่กับพันธุ์ของกาแฟ แต่ไม่ว่าผลสุกจะมีสี

อะไร เม่ือตากแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดําหมด 

 ลักษณะของผลกาแฟแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นเปลือกของผล (skin) 

 ส่วนท่ี 2 เป็นเนื้อบาง (pulp) มีสีเหลือง อาจมีรสหวานเม่ือผลสุก 

 ส่วนท่ี 3 เป็นเมือก (mucilage) ถัดจากเนื้อบางโดยห่อหุ้มส่วนท่ีเรียกว่า กะลา (parchment) กะลา

ห่อหุ้มเมล็ดไว้บนผิวนอกของเมล็ดท่ีอยู่ระหว่างกะลากับเมล็ด จะมีเยื่อบางๆ หุ้มอยู่เรียกว่า เยื่อหุ้มเมล็ดใน 

(silver skin) ผลกาแฟปกติมี 2 เมล็ด แต่อาจมีเพียงเมล็ดเดียวได้ หากการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เรียกว่าเมล็ด

ถ่ัว (pea bean) โดยปกติตั้งแต่ติดผลจนกระท่ังเก็บเก่ียวได้นั้นใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6-11 เดือน ข้ึนอยู่กับพันธุ์

อุณหภูมิและแหล่งปลูก ผลกาแฟในแต่ละช่อดอกในแต่ละข้อจะสุกไม่พร้อมกัน เนื่องมาจากตาดอกของแต่ละ

ข้อแทงช่อดอกไม่พร้อมกัน และในแต่ละช่อดอกก็ยังบานไม่พร้อมกัน ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผลกาแฟสุกไม่

พร้อมกัน 

 เมล็ด มีลักษณะด้านหนึ่งโค้งด้านหนึ่งเรียบและมีร่องตรงกลาง ด้านเรียบของท้ังสองเมล็ดจะหันหน้า

เข้าหากันและประกบกัน เมล็ดรูปไข่ยาวหรือกลมรี เม่ือกะเทาะส่วนของกะลาออกจะเหลือส่วนเมล็ดท่ีเรียกว่า 

สารกาแฟ (Coffee bean) ซึ่งเม่ือยังสดอยู่มีสีขาว แต่เม่ือแห้งมีสีเขียวอมเทาจึงมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟ (green 

coffee) หรือ เอนโดสเปิร์ม (endosperm) โดยมีคัพภะเล็กๆ (embryo) ติดใกล้ฐานของเมล็ดเม่ือเก็บรักษาไว้

นาน ๆจะค่อย เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลและสีดําในท่ีสุด ส่วนประกอบทางเคมีของสารกาแฟ (Chemical 

composition) น้ํา 12 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 13 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 12 เปอร์เซ็นต์ น้ําตาล 9 เปอร์เซ็นต์ สาร

คาเฟอีน 1-1.5 เปอร์เซ็นต์ กรดคาเฟทานิค 9 เปอร์เซ็นต์ สารท่ีละลายน้ําอ่ืนๆ 5 เปอร์เซ็นต์ สารเซลลูโลส 

และสารประกอบ 35 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 4 เปอร์เซ็นต ์
 

 



 

 

3. สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปลูกกาแฟโรบัสตา 

  3.1 สภาพพื้นท่ี  
การเลือกพ้ืนท่ีปลูกควรคํานึงถึง  

- ไม่ควรปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันเกิน 35%  
- มีความสูงไม่เกิน 700 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

3.2 ลักษณะดิน  
- เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

- ระดับชั้นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง การระบายน้าและถ่ายเทอากาศดี 
- ค่าความเป็นกรด – ด่างของดิน (pH) อยู่ระหว่าง 5.5- 6.5 แต่ไม่ควรต่ํากว่า 5 

3.3 สภาพภูมิอากาศ  
-  มีการกระจายของน้าฝนไม่น้อยกว่า 7 เดือน  

- ปริมาณน้าฝนไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี  

-  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 20 – 30 องศาเซลเซียส  
- ไม่ควรมีน้ําค้างแข็ง 

3.4 แหล่งน้ํา 
  - อาศัยน้ําฝน 
  - ให้น้ําในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะในช่วงปีแรกท่ีปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. พันธุ ์

 กาแฟจัดอยู่ใน  วงศ์ (Family)  Rublaceae 

   สกุล (Genus) Coffea 

   ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea spp. 

 พืชในสกุล Coffea มีมากกว่า 60 ชนิด ข้ึนอยู่ท่ัวไปในป่าแถบร้อนชื้นและก่ึงร้อนชื้นของทวีปแอฟริกา 

อเมริกาใต้ และเอเชีย 

4.1 พันธุ์กาแฟท่ีมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ 

กาแฟทุกชนิดเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเล็กไปจนถึงไม้พุ่มใหญ่สูงถึง 10 เมตร ลักษณะของต้น 

ใบ ยอด และดอกมีความหลากหลาย สีของยอดและขนาดของใบแตกต่างกันมากในแต่ละชนิด กาแฟท่ีมี

ความสําคัญเชิงเศรษฐกิจปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันมีเพียง 2 ชนิด คือ กาแฟอาราบิกา และ  

กาแฟโรบัสตา 

4.2 การพัฒนาพันธุ์กาแฟของกรมวิชาการเกษตร 

 ในอดีตเกษตรกรชาวสวนกาแฟนิยมเพาะเมล็ดสําหรับใช้ปลูกต่อเนื่องกันมาท้ังกาแฟอาราบิกาและ 

โรบัสตา ซึ่งกาแฟอาราบิกาความตรงตามพันธุ์จากการเพาะเมล็ดมีค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นพวกผสมตัวเอง

ได้ แต่สําหรับกาแฟโรบัสตา ต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเมล็ดเป็นลูกผสมปล่อยตามธรรมชาติ ทําให้คุณภาพ

เมล็ดกาแฟไม่ได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรได้ทําการพัฒนาพันธุ์กาแฟท้ังกาแฟอาราบิกาและโรบัสตา ดังนี ้

กาแฟอาราบิกา 

 ปี 2526 กรมวิชาการเกษตรนําเข้าเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา ลูกผสมรุ่นท่ี 6 จากประเทศโปรตุเกส 

จํานวน 4 สายพันธุ์ คือ CIFC 7958, CIFC 7960, CIFC 7962 และ CIFC 7963 โดยนํามาปลูกคัดเลือกพันธุ์ท่ี

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 3 สายพันธุ์ ยกเว้น สายพันธุ์ CIFC 7960 ได้ทําการปลูกคัดเลือกถึงรุ่น

ท่ี 7 สามารถคัดเลือกได้ 3 สายพันธุ์ คือ Cartimor  CIFC 7963-13-28, CIFC 7963-51-7 และ CIFC 7963-

661-36 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคราสนิม ปี 2545 ได้พันธุ์รับรอง คือ กาแฟอาราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 

(พันธุ์ Cartimor  CIFC 7963-13-28) 

กาแฟอาราบิกาพันธุ์เชียงใหม่ 80 

      ลักษณะเด่น 

 1. มีความต้านทานโรคราสนิม 100 เปอร์เซ็นต์ 

 2. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 5 ปี (ปีท่ี 1-5) 214.7 กิโลกรัมต่อไร่ 

 3. ให้ปริมาณเมล็ดกาแฟเกรด A เฉลี่ย 5 ปี 81.4-87.3 เปอร์เซ็นต ์

 4. คุณภาพการชิม (cup quality test) อยู่ระดับ 6.5-7.0 คะแนน (จาก 10 คะแนน) 



 

 

5. มีปริมาณสารคาเฟอีน 0.42 เปอร์เซ็นต์ 

      พ้ืนท่ีแนะนํา 

 1. เขตภาคเหนือตอนบนและล่าง จากระดับน้ําทะเล 700 เมตรข้ึนไป 

 2. พ้ืนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศาเซลเซียส 

 3. ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อป ี

     ข้อจํากัด 

1. ต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงา ป่าธรรมชาติ หรือระหว่างแถวไม้ผลยืนต้น ได้แก่ มะคาเดเมีย 

บ๊วย ลิ้นจี่ เนื่องจากไม่ทนต่อสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้ง 

2. มีพ้ืนท่ีปลูกจํากัดเฉพาะเขตท่ีมีอากาศหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศา

เซลเซียส 

3. ต้องได้ปริมาณน้ําฝนไม้น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี 

กาแฟโรบัสตา 

 กาแฟโรบัสตาเป็นพวกผสมข้าม ด้วยเหตุผลดังกล่าวกาแฟโรบัสตาจึงมักมีปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของ

เมล็ดกาแฟท่ีมีหลากหลายลักษณะ จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสตาข้ึนโดยกรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา  

 1. กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2  

 ลักษณะเด่น  

  1. ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 349 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

  2. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 22.3 เปอร์เซ็นต์ 

  3. เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมีน้ําหนัก 16.2 กรัม 

  4. เมล็ดให้รสชาติเป็นท่ียอมรับได้ มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.44 เปอร์เซ็นต์ 

  5. เป็นพันธุ์ท่ีสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี 

 พ้ืนท่ีแนะนํา 

  จังหวัดชุมพรและระนอง ยกเว้นพ้ืนท่ีท่ีเป็นทรายจัดหรือน้ําท่วม 

 2. กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 84-4 

ลักษณะเด่น  

1. ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 482 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ระยะปลูก 3x3 ตาราง

เมตร) 

2. แข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บเก่ียวได้เม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน 



 

 

3. มีก่ิงให้ผลเป็นจํานวนมาก เฉลี่ย 47 ก่ิงต่อ 1 ก่ิงหลัก 

4. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 24.5 เปอร์เซ็นต์ 

5. เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมีน้ําหนัก 15.5 กรัม 

6. เมล็ดให้รสชาติเป็นท่ียอมรับได้ มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.24 เปอร์เซ็นต์ 

7. ระยะเก็บเก่ียวผลสุก เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม หรือก่อนพันธุ์ไทยพ้ืนเมือง 1-2 เดือน 

8. เป็นพันธุ์ท่ีสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี 

พ้ืนท่ีแนะนํา 

จังหวัดชุมพร หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง 

 ข้อควรระวัง 

  เมล็ดแห้งมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์ไทยพ้ืนเมือง แต่มีขนาดได้มาตรฐานสากล (มาตรฐานสากล 

100 เมล็ดแห้งมีน้ําหนัก 12-15 กรัม) และในปีท่ีต้นกระทบแล้งช่วงต้นฤดูฝน เมล็ดอาจมีขนาดเล็กลง 

3. กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 84-5 

ลักษณะเด่น  

1. ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 428 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ระยะปลูก 3x3 ตาราง

เมตร) 

2. แข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บเก่ียวได้เม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน 

3. มีก่ิงให้ผลเป็นจํานวนมาก เฉลี่ย 37 ก่ิงต่อ 1 ก่ิงหลัก 

4. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 25.0 เปอร์เซ็นต์ 

5. เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมีน้ําหนัก 17.0 กรัม 

6. เมล็ดให้รสชาติเป็นท่ียอมรับได้ มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.18 เปอร์เซ็นต์ 

7. ระยะเก็บเก่ียวผลสุก เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม หรือก่อนพันธุ์ไทยพ้ืนเมือง 1-2 เดือน 

พ้ืนท่ีแนะนํา 

จังหวัดชุมพร หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง 

ข้อควรระวัง 

 พันธุ์ชุมพร 84-5 เคยพบโรคราสนิมท่ีใบบ้างเล็กน้อยในเขต อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แต่อาการไม่

รุนแรงและไม่แพร่ระบาด ต้านทานได้ แม้ปลูกร่วมกับกาแฟพันธุ์อ่ืนๆ ต้านทานต่อโรคใบจุด นอกจากนี้ในปีท่ี

การติดผลดก ควรทําการคํ้ายันก่ิงท่ีติดผลดกมากเพ่ือป้องกันไม่ให้ก่ิงหัก 

ชนินทร์ ศิริขันตยกุลและคณะ (2559) ได้ทําการทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล ในแปลงเปิดใหม่ของเกษตรกร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผลการวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 



 

 

พบว่า มีค่าต่างๆ เพ่ิมข้ึน แต่ยังคงต่ํากว่าค่ามาตรฐาน จึงต้องมีการปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดินให้

เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ  ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ค่าท่ีได้มีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ มี

แนวโน้มว่ากาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 จะมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 84-4  

พันธุ์ชมุพร 84-5 และพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน ตามลําดับ และเม่ือดูจากต้นท่ียังเจริญเติบโตอยู่ กาแฟโรบัสตาพันธุ์

ชุมพร 2 มีจํานวนต้นอยู่มากท่ีสุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมาคือพันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์

พ้ืนเมืองควนโดนและพันธุ์ชุมพร 84-5  ดังนั้น หากจะมีการแนะนําพันธุ์กาแฟโรบัสตาเพ่ือปลูกอย่างน้อย 2 พันธุ์  

การเลือกพันธุ์แนะนําพันธุ์ชุมพร 2 ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกสลับแถวกับพันธุ์พ้ืนเมือง ในพ้ืนท่ีอําเภอ

ควนโดน จังหวัดสตูล จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม เนื่องจากพันธุ์ท่ีเหมาะสม จะสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดี 

สามารถเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ี และอาจเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้ในอนาคต แต่ต้นกาแฟภายใต้การทดลองยังไม่มีการ

ให้ผลผลิต โดยคาดว่าต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 และ ชุมพร 84-4 และพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดนจะมีการออก

ดอกและมีผลผลิตในปี 2560 ซึ่งเป็นปีท่ี 3 ของการเจริญเติบโต และควรสนับสนุนให้พ้ืนท่ีอําเภอควนโดน 

จังหวัดสตูลมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นพันธุ์ท่ีจะตอบสนองต่อการ

ผลิตในพ้ืนท่ีได ้

 



 

 

5. การขยายพันธุ ์

 การขยายพันธุ์กาแฟโรบัสตาด้วยวิธีการต่อก่ิง 

 พันธุ์กาแฟท่ีดีย่อมเป็นท่ีต้องการของเกษตรกร สําหรับกาแฟโรบัสตาสามารถขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี การ

ใช้เมล็ดและการต่อก่ิง  

 5.1 การขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด 

 เมล็ดเป็นส่วนของไข่และเซลในรังไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิ โดยมีข้ันตอนเริ่มจากการท่ีละอองเกสรตัวผู้

ปลิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมีย แล้วส่วนท่ีเป็นเซลของละอองเกสรตัวผู้เข้าผสมกับเซลของไข่ของตัวเมียจนเกิด

เป็นต้นอ่อนและส่วนอ่ืนๆ ของเมล็ด ดังนั้น ต้นกล้าท่ีได้จะมีลักษณะของต้นแม่และต้นพ่อรวมกันอยู ่

 กาแฟโรบัสตาเป็นพืชผสมข้ามต้น ละอองเกสรตัวผู้ปลิงออกต้นไปได้ไกล เมล็ดท่ีใช้เพาะเป็นต้นกล้าจึง

มีความหลากหลาย หากปลูกเป็นเชิงการค้าจะต้องมีความสมํ่าเสมอในด้านผลผลิตและคุณภาพ การใช้เมล็ด

ปลูกย่อมไม่เหมาะสม จึงต้องอาศัยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนท่ีให้ผลผลิตตรงตามพันธุ์ เช่น การต่อก่ิง 

 ลักษณะของต้นท่ีควรเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์ 

1. เป็นต้นท่ีให้ผลผลติดี เช่น ข้อถ่ี จํานวนผลต่อข้อสูง และให้ผลเร็ว 

2. เป็นต้นท่ีมีลักษณะต้นแข็งแรงไม่แคระแกร็น ก่ิงไม่ลู่ห้อยย้อยหรืออ่อนแอ 

3. เมล็ดมีคุณภาพดีมีขนาดใหญ่ รูปร่างดี สีสวน ผลเป็นเมล็ดเดี่ยว (pea berry) น้อย 

4. เมล็ดมีองค์ประกอบทางเคมีดี เม่ือค่ัวแล้วชงชิมให้รสชาติดี  

5. ทนทานต่อโรคและทนแล้ง 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 เทคนิคการคัดเมล็ดกาแฟให้มีความงอกดีมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ นําผลสีแดงท่ีเก็บมาใส่ลงในน้ํา ผลท่ีลอย

น้ําเอาท้ิงไป นําผลท่ีจมมาใช้ เอาเปลือกออกโดยใช้นิ้วบีบผล เมล็ดท่ีได้จะยังมีเมือกเหนียวๆ ติดอยู่ แช่ด้วยน้ํา

สะอาด ถ้ายังมีเมล็ดส่วนท่ีลอยน้ําก็ให้เอาท้ิงไปอีก แช่เมล็ดไว้สักพัก อย่าให้นานเกินกว่า 10 ชั่วโมง เอามือ

ขยําจนเมือกเหนียวหมด แล้วเอาเมล็ดข้ึนตากในท่ีร่มซึ่งมีการระบายอากาศดี จนผิวแห้งดี เวลาตากระวังไม่

โดนแสงแดดโดยตรงในระหว่างล้างและตากเมล็ดควรแยกเมล็ดดํา เมล็ดเสีย เมล็ดใหญ่ผิดปกติและเมล็ดท่ี

กลมออกด้วย 

 ก่อนเพาะให้คลุกเมล็ดด้วยสารกําจัดเชื้อรา ประเภท เบนโนมิล แคบแทน แคบทาโฟล หรือ ไทแรม 

การคลุกเมล็ดจะช่วยป้องกันโรคเน่าคอดินของต้นกล้าได้เป็นอย่างดี และเป็นวิธีท่ีประหยัดท่ีสุด อัตราการใช้

สารให้ใช้ตามท่ีระบุไว้ในฉลากหรือเอกสารกํากับสารนั้น ๆ  

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 



 

 

 เมล็ดกาแฟท่ีเก็บมาล้างแล้วเพาะทันทีจะงอกดีท่ีสุดโดยจะงอกภายใน 6-10 สัปดาห์ หากเพาะไม่ได้

ในทันทีควรเก็บรักษาเมล็ดด้วยการผสมกับผงผ่านชื้นจะช่วยกันไม่ให้เมล็ดติดกัน หากเก็บไว้ในท่ีอุณหภูมิห้อง

ธรรมดา อย่าผูกปากถุงแน่นจนอากาศเข้าออกไม่ได้ หรืออย่าใส่ในกล่องท่ีอากาศถ่ายเทไม่ได้ และไม่ควรเก็บไว้

นานกว่า 3 เดือน เมล็ดท่ีเก็บไว้นานจะงอกช้า อาจใช้เวลางอกนานถึง 26 สัปดาห์ และจํานวนเปอร์เซ็นต์เมล็ด

ท่ีงอกลดลงไปเรื่อยๆ  

 เมล็ดกาแฟโรบัสตาท่ีมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่จํานวน 1 กิโลกรัมมีเมล็ดดีอยู่ประมาณ 1,800-2,000 เมล็ด 

ท้ังนี้ข้ึนกับพันธุ์และการบํารุงรักษาต้น 

สภาพแวดล้อมในแปลงเพาะ 

 พ้ืนท่ีเพาะกล้ากาแฟ ควรอยู่ในท่ีซึ่งทําการขนถ่ายกล้าได้สะดวก เป็นบริเวณท่ีร่มรื่นตามธรรมชาติ 

แสงแดดไม่จัดแต่ถ้าทําการเพาะกล้าเป็นจํานวนมาก อาจใช้ตาข่ายพรางแสงหรือซาแลนชนิด 50 เปอร์เซ็นต์

ทําร่มเงาก็ได้ กระบะเพาะควรจัดความยาวไปตามคอนทัวร์ หรือวางความลาดชัน ความกว้างกระบะประมาณ 

1.2-1.5 เมตร เพ่ือจะได้เอ้ือมมือได้ถึงก่ึงกลางกระบะ ความยาวแต่ละกระบะข้ึนกับจํานวนต้นต่อกระบะ เช่น 

100, 300, 500 ต้นต่อกระบะ) ระหว่างกระบะท้ังด้านกว้างและด้านยาควรเว้นช่องไว้ประมาณ 0.5-1 เมตร 

เพ่ือใช้เป็นทางเดิน และตรงทางเดินเหล่านี้ ไม่ควรให้มีหญ้าข้ึนรก จะลามเข้าไปในกระบะได ้

การเพาะกล้าในถุงดํา 

 ถุงท่ีใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาด 3x6 นิ้ว และ 4x8 นิ้ว เม่ือพับและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 และ 5 นิ้ว เม่ือ

ใส่ดินแล้ว ถุงขนาดเล็กใช้กับกล้าท่ีต้องการนําไปย้ายปลูกเร็ว เม่ืออายุ 3-4 เดือน หลังจากงอก ส่วนถุงขนาด

ใหญ่ใช้กับต้นกล้าท่ีมีขนาดใหญ่มีอายุถึง 6-8 เดือน หลังจากงอก 

5.2 การขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่ง 

 กาแฟท่ีปลูกกันโดยท่ัวไปมักเป็นต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ด ไม่ว่าจะเป็นการเก็บมาเพาะเอง หรือซื้อ

ต้นกล้ามาปลูกก็ตาม ซึ่งต้นกล้าเหล่านี้มีความแตกต่างกันมากท้ังลักษณะทรงต้น การให้ผลผลิตและรวมท้ัง

คุณภาพของเมล็ดกาแฟ  ในการปลูกเชิงการค้า เกษตรกรควรปลูกกาแฟด้วยต้นพันธุ์ดีท่ีได้มาโดยการ

ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ในท่ีนี้จะเน้นการต่อก่ิง เพ่ือจะให้ได้ต้นพันธุ์ดีท่ีให้มีผลผลิตสูงสมํ่าเสมอ  และเมล็ด

มีคุณภาพดีเหมือนต้นแม่ ทุกประการ ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยการต่อก่ิงนี้ หากเกษตรกรมีทักษะจะสามารถนําไป

ฝึกฝนและปฏิบัติเองได้ เพ่ือจะไดป้รับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟในสวนของตนเองให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

การเลือกก่ิงกาแฟ 

 ในการขยายพันธุ์กาแฟด้วยการต่อก่ิง (รวมท้ังตัดชํา) ก่ิงกาแฟส่วนท่ีใช้เป็นก่ิงพันธุ์ต้องเป็นก่ิงกระโดง 

หรือก่ิงแขนงเท่านั้น ท้ังนี้เนื่องจากระบบทรงต้นก่ิงก้านของกาแฟมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนี ้

 ก่ิงกาแฟมี 2 แบบ คือ 



 

 

 1. ก่ิงตั้ง หรือท่ีเรียกกันว่า ก่ิงกระโดง ก่ิงหลัก หรือก่ิงแขนง 

 2. ก่ิงข้างหรือก่ิงให้ผล 

 ปกติบนก่ิงกาแฟท่ีข้อๆ หนึ่งจะมีใบสองใบซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกัน ตรงมุมระหว่างก่ิงและใบ จะมีตาอยู่ 

(มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า) บนก่ิงกระโดงตรงจุดมุมก่ิงดังกล่าวจะมีตา 1 ชุด (5-6 ตา) และมีตาเดี่ยวอยู่เหนือตา

ชุดนี้อีก 1 ตา ตาเดี่ยวนี้เม่ือแตกออกจะเป็นก่ิงให้ผล (ก่ิงชั้นท่ี 1) และส่วนตาชุดนี้จะให้ก่ิงกระโดงหรือก่ิงแขนง 

แต่ตาชุดบนก่ิงให้ผลหรือก่ิงข้างจะเป็นตาดอกเท่านั้น และอาจจะมีหรือไม่มีตาเดี่ยวเหนือตาชุดก็ได้ ถ้ามีตา

เดี่ยวนี่ก็จะแตกเป็นก่ิงให้ผลเช่นกัน หรือท่ีเรียกกันว่า “ปาง” นั่นเอง จะเห็นว่าบนก่ิงข้าง จะมีตาซึ่งให้แต่ก่ิง

ให้ผลและตาดอก (ก่ิงในแนวขนานกับพ้ืนดิน) เท่านั้น ไม่สามารถให้ก่ิงกระโดง (ก่ิงตั้งตรง) ได้ ดังนั้นก่ิงพันธุ์ดีท่ี

ใช้จึงต้องใช้แต่ก่ิงกระโดง หรือ ก่ิงแขนงเท่านั้น ห้ามใช้ก่ิงข้างเป็นอันขาด 

 หลักการต่อกิ่ง 

 การต่อก่ิงหรือเปลี่ยนยอด คือ การนําเอาส่วน (ก่ิง) ของต้นพันธุ์ดีท่ีมีตาเพียงตาเดียวหรือหลายตาไป

ต่อไว้บนต้นตอ เพ่ือให้ได้ต้นใหม่ท่ีมีต้นตอทําหน้าท่ีเป็นระบบรากและก่ิงพันธุ์ดีเป็นระบบยอดต่อไป 

 หลักการสําคัญของการต่อก่ิง และติดตา คือ เนื้อเยื่อเจริญหรือแคมเบียมของต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีต้อง

สัมผัสกันมากพอสมควรและตรงบริเวณนั้นเนื้อเยื่อเจริญหรือแคมเบียมต้องสดไม่ช้ํา เพ่ือสร้างรอยประสาน 

ระหว่างต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีได้เร็ว เนื่องจากเนื้อเยื่อส่วนนี้เป็นเนื้อเยื่อหลักในการสร้างเนื้อเยื่อท่อน้ําท่ออาหาร

ของก่ิงและต้น 

 ในการติดตาต่อก่ิง ข้ันแรกจะเกิดกลุ่มเนื้อเยื่อท่ีช่วยจับยึดให้รอยแผลของต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีอยู่ชิดกัน 

ฝ่ายต้นตอต้องสร้างเนื้อเยื่อเจริญ หรือแคมเบียมและเนื้อเยื่อท่อน้ําท่ออาหารไปพบกันเนื้อเยื่อเจริญและ

เนื้อเยื่อท่อน้ําท่ออาหารของฝ่ายก่ิงพันธุ์ดีให้ได้ เม่ือเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อท่อน้ําท่ออาหารของฝ่ายก่ิงพันธุ์ดี

ให้ได้ เม่ือเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อท่ออาหารของท้ังสองฝ่ายมาพบกันแล้วจะประสานเข้ากันเป็นวงเดียวกัน 

ทําให้มีน้ําและอาหารส่งต่อข้ามถึงกัน กลายเป็นต้นเดียวกันในท่ีสุด 

 

 

 การเตรียมต้นตอและก่ิงพันธุ์ด ี

 ต้นตอและก่ิงพันธ์ดีควรได้รับการบํารุงรักษาให้ปุ๋ยและน้ํามาเป็นอย่างดีก่อนนํามาต่อก่ิง ต้นตอเป็น

ส่วนท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นระบบรากของต้นต่อก่ิงต่อไป ต้นตอท่ีใช้กันท่ัวไปมักได้มาจากการเพาะเมล็ด (ต้นตอท่ีมา

จาก่ิงตัดชําก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกัน) ซึ่งอาจเป็นต้นกล้าท่ีเพาะในกระบะเพาะหรือถุงดํา หรือต้นกล้าท่ีปลูกในสวน

กาแฟโดยตรง ควรเป็นต้นกล้าท่ีได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดี แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงใดๆ รบกวน 

และหากเป็นต้นกล้าเพาะในถุงดํา รากแก้วต้องไม่ทะลุลงดิน จึงควรวางต้นกาแฟบนพ้ืนพลาสติกหรือพ้ืน



 

 

ซีเมนต์บล๊อก เพ่ือไม่ให้รากทะลุถึงลงสู่ดินได้ ควรให้น้ําจนชุ่มสัก 1-2 วันก่อนทําการต่อก่ิง อายุกล้าท่ีเหมาะสม

ในการต่อก่ิงควรอยู่ระหว่าง 6-8 เดือน โดยปกติหากเป็นต้นกล้าในถุงดํารากจะเริ่มขดงอท่ีก้นถึงเม่ืออายุ

มากกว่า 8 เดือน ดังนั้นถ้านําต้นตอก่ิงท่ีสําเร็จแล้วย้ายปลูกหลังจากอายุ 8 เดือนไปแล้ว ควรตัดส่วนรากขดงอ

ตรงก้นถุงท้ิงด้วย ขณะย้ายปลูก 

 สําหรับก่ิงพันธุ์ดี ควรมีการบํารุงรักษาต้นท่ีจะใช้เป็นแม่พันธ์ดีเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับต้นตอ เพ่ือให้มี

ก่ิงแขนงท่ีสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคและแมลงใดๆ รบกวน หากต้องพ่นสารกําจัดแมลงก็ควรพ่นไว้ก่อนอย่าง

น้อย 7-10 วัน ก่ิงท่ีใช้ควรเป็นก่ิงท่ีมีสีเขียวสดใส ข้อสําคัญ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดพอๆ กับต้นตอ 

(หากเล็กหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยก็พอใช้ได้) ตัดให้มีความยาก 4-6 ข้อ หรือประมาณ 12-16 นิ้วจากปลายยอด 

ก่ิงพันธุ์ดีเม่ือตัดจากต้นแล้วควรใช้ทันที หากท้ิงไว้นานเปอร์เซ็นต์รอดหรือความสําเร็จในการต่อก่ิงจะน้อยลงไป

ตามลําดับ เม่ือตัดแล้วควรเอาเข้าร่ม หรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วเอาเข้าร่ม หรือแช่โคนก่ิงในน้ํา

เย็นและเอาเข้าร่ม ก่อนทําการต่อก่ิง ควรล้างก่ิงท่ีตัดมาให้สะอาด ทําอย่างเบามืออย่าให้ก่ิงซ้ํา ตัดใบแต่ละใบ

ให้เหลือเพียง 1/3 ส่วนแล้วเอาก่ิงลงแช่น้ําท่ีผสมสารป้องกันกําจัดเชื้อรา (เบนเลทหรืออาลีเอท) โดยใช้

อัตราส่วนสาร 1 ช้อนโตะ๊ต่อน้ํา 10 ลิตร เม่ือสารละลายดีแล้วเอาก่ิงลงแช่นาน 30 นาที แล้วเอาข้ึนผึ่งลม (ใน

ท่ีร่ม) ให้แห้งสนิทจึงนําไปใช้ได ้

 การขยายพันธุ์แบบต่อก่ิงนี้ สําหรับกาแฟโดยเฉพาะช่วงแรกทําได้เป็นปริมาณค่อนข้างจํากัด (หลาย

สิบต้น หรืออาจเป็นร้อยเท่านั้น) เนื่องจากจําเป็นต้องใช้แต่ก่ิงกระโดงและก่ิงแขนงเท่านั้น หากเกษตรกร

ต้องการก่ิงพันธุ์ดีปริมาณมาก ๆ เพ่ือใช้ในการขยายพันธุ์ ควรสร้างแปลงผลิตก่ิงพันธุ์ดีข้ึนเป็นพิเศษ โดยปลูก

ก่ิงตัดชําหรือต้นต่อก่ิงท่ีระยะ 1x1 เมตร หรือ 1.5x1.5 เมตร 

 วิธีการต่อกิ่งกาแฟ 

 วิธีต่อก่ิงแบบเสียบลิ่ม หรือ เคล็ฟท์ กร๊าฟท์ (Cleft graft) เป็นวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุด ส่วนวิธีอ่ืนท่ีได้ผล 

เช่นกัน ได้แก่ วิธีแบบเสียบข้างหรือไซด์กร๊าฟท์ (Side graft) ในท่ีนี้ขอเน้นวิธีแบบเสียบลิ่มเพียงอย่างเดียว 

 

 

 วิธีทํามีข้ันตอนดังนี ้

 1. ใช้กรรไกรตัดแต่งก่ิงตัดต้นตอตั้งฉากกับก่ิงท่ีระดับ 3-6 นิ้วจากผิวดิน 

 2. ใช้เชือกฟางเส้นบางๆ ผูกไว้หลวมๆ ท่ีบริเวณใต้จุดท่ีวางทําแผล 

 3. ใช้มีดต่อก่ิง ผ่ากลางต้นตอ ลึกประมาณ 1 นิ้ว 

 4. เฉือนก่ิงพันธุ์ดีให้ได้ส่วนยอด 2 ข้อแรก (นับปลายยอดเป็นข้อแรก) โดยเฉือนรอยแผลให้เฉียงลง

เป็นปากฉลาม แผลเรียบยาว 1/4 - 1/3 นิ้ว 



 

 

 5. เฉือนก่ิง (ข้อ4) อีกด้านหนึ่งให้รอยแผลยาวเท่ากัน 

 6. ตัดใบ (คู่ท่ีสอง) เหลือไว้เพียง 1/4 - 1/3 ใบของแต่ละใบ 

 7. นําก่ิงพันธุ์ดีไปเสียบนรอยแผลของต้นตอ โดยใช้มีดนําร่องท่ีรอยแผลเพ่ือไม่ให้แผลก่ิงพันธุ์ดีช้ํา วาง

ให้รอยแผลแนบกันสนิท ต้นตอมีขนาดใหญ่กวา่ก่ิงพันธุ์ดีให้วางก่ิงพันธุ์ดีชิดด้านใดด้านหนึ่งของต้นตอ 

 8. ผูกเชือกฟางให้แน่นตรงรอยแผล ผูกเงื่อนตาย 2 รอบ 

 9. ตัดปลายเลือกท่ีเหลือท้ิงไปท้ังสองปลาย 

 10. นําเข้าตู้ชื้น หรือใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถึงให้แน่น หลังต่อก่ิง 10-14 วัน จึงค่อยเปิดออกดู หาก

พบก่ิงท่ีต่อไวดําต่อไม่ติดให้เอาออกจากตู้ชื้น ต้นท่ีต่อดีแล้วคงไว้อย่างเดิมอย่าเคลื่อนย้าย ประมาณ 30-45 วัน

เอาออกจากตู้ชื้นได้ต้นท่ีต่อไม่ติดสามารถนํามาใช้ใหม่ได้อีก โดยตัดรอยแผลเดิมท้ิงไปแล้วทําแผลใหม่เริ่มตั้งแต่

ต้น 

 ข้อควรปฏิบัติในขณะทําการต่อก่ิง 

 1. ต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

 2. วางแนวเนื้อเยื่อเจริญของต้นตอและก่ิงพันธ์ดีให้ตรงกัน และชิดกันท่ีสุด 

 3. มือควรสะอาดพอสมควร รวมท้ังต้นตอและเครื่องมือเครื่องใช ้

 4. มีดต่อก่ิงและกรรไกรต้องคมกริบ 

 5. เวลาปฏิบัติให้ทําด้วยความรวดเร็ว อย่าช้า แผลจะแห้ง ทําให้ต่อไม่ติดได ้

 ข้อควรปฏิบัติหลังการต่อก่ิง  

การดูแลต้นหลังจากทําการต่อก่ิงแล้ว มีความสําคัญเท่าๆ กับเทคนิคปฏิบัติการในการต่อก่ิง ควร

ปฏิบัติดังนี ้

1. ยอดท่ีเกิดจากต้นตอ ต้องริดออกให้หมด 

2. ตู้ชื้นควรอยู่บริเวณร่มรื่น มีร่มเงา และอุณหภูมิภายในตู้ชื้นต้องไม่ร้อนเกินไป ควรอยู่ในช่วง 25-30 

องศาเซลเซียส และมีความชื้นสูง 90-100 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือท่ีรอยต่อจะเกิดการประสานเนื้อเยื่อได้เร็ว และก่ิง

พันธุ์ดีไม่เหี่ยวก่อนท่ีรอยต่อจะมีการประสานกันสําเร็จ 

3. มีการให้น้ําและปุ๋ยตามสมควร เพ่ือให้ต้นเจริญเติบโตสําหรับต้นเปลี่ยนยอดในสวนกาแฟโดยตรง 

ส่วนต้นต่อก่ิงท่ีอยู่ในถุงดํายังไม่ควรให้น้ํา เพราะอาจกระทบกระเทือนแผลรอยต่อได หากดินแห้งควรรดน้ํา

พยายามอย่าให้ถูกแผลจะเน่าได ้

4. หากใช้เทปพันหรือเชือกฟางมัดรอยแผล ให้เอาออกเม่ือรอยแผลติดกันสนิทดีแล้ว อย่าท้ิงไว้จนรัด

รอยแผล 

 5.3 การเปลี่ยนยอดในสวนกาแฟ 



 

 

 ในการสํารวจสวนกาแฟพบว่า ในสวนบางแห่ง ผลผลิตครึ่งหนึ่ง มาจากต้นดีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของ

จํานวนต้นท้ังหมด และผลผลิต 31 เปอร์เซ็นต์ มาจากต้นท่ีให้ผลผลิต่ําซึ่งมีอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของต้นท้ังหมด 

 ดังนั้น ถ้าเกษตรกรมีการสังเกต และขยายปริมาณต้นพันธุ์ดีท่ีดีท่ีสุด 3-5 ต้น ในกลุ่มพันธุ์ดี 10 

เปอร์เซ็นต์ ท่ีว่านี้ให้มีปริมาณมากข้ึน ก็จะช่วยยกระดับปริมาณผลผลิตในสวนให้สูงข้ึนเป็นอย่างมาก แต่ในการ

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศ (ไม่ว่าการต่อก่ิงหรือตัดชํา) เกษตรกรไม่ควรใช้ต้นแม่พันธุ์ดีเพียงต้นเดียว 

หรือพันธุ์เดียวควรใช้ต้นแม่พันธุ์อย่างน้อย 3-5 ต้น (พันธุ์) เสมอ 

 การเพ่ิมจํานวนต้นพันธุ์ดีให้มากข้ึนในสวนกาแฟท่ีมีอายุหลายปีและให้ผลผลิตแล้ว ทําได้โดยการต่อก่ิง 

หรือท่ีเรียกว่าการเปลี่ยนยอด วิธีการเปลี่ยนยอดทําเช่นเดียวกับการต่อก่ิงต้นตอในถุงดํา คือใช้วิธีแบบเสียบลิ่ม 

(เคล็ฟท์ กร๊าฟท์) หรือเสียบข้าง (ไซด์กร๊าฟท์) ข้อควรปฏิบัติ เป็นไปในทํานองเดียวกับการต่อก่ิงต้นตอในถุงดํา

ดังได้กล่าวมาแล้ว 

 1. ต้องมีการป้องกันไม่ให้รอยแผล (ต่อก่ิง) แห้ง โดยการใช้ถุงพลาสติกใสใบใหญ่ ครอบก่ิงท่ีทําการต่อ

ไว้ แลว้รัดปากถุงท่ีโคนก่ิงด้วยเชือกฟางให้แน่น ระวังอย่าให้ก่ิงหรือใบแตะกับด้านในของถุงเป็นอันขาด 

 2. มีการป้องกันแดดให้โดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทําเป็นถุงครอบลงบนถุงพลาสติก ไว้อีกชั้น 

 3. ให้ความร่มรื่น โดยเพ่ิมร่มเงาให้กับก่ิงท่ีต่อนั้นอาจใช้ก่ิงอ่ืนบนต้น ช่วยพรางแสงให้หรือใช้ใบ

มะพร้าวแห้งบังร่มให้ก็ได ้

 การเตรียมต้นตอและก่ิงพันธุ์ด ี

 ต้นท่ีจะทําการเปลี่ยนยอด (ต้นตอ) อาจเป็นต้นท่ีเคยติดผลมาแล้ว (อายุน้อยกว่า 8 ปี) หรือเป็นต้นท่ี

ต้องการทําการฟ้ืนต้น (อายุมากกว่า 8 ปี) การเปลี่ยนยอดอาจทําได้ 2 ลักษณะ คือ 

 1. ต้นท่ีมีก่ิงก้านหนาทึบ และมีก่ิงแขนงอยู่แล้ว ให้ติดก่ิงให้ต้นโปร่ง เลือกก่ิงแขนงท่ีบริเวณโคนต้นท่ีมี

ขนาดพอเหมาะ 3-5 ก่ิง ไว้เป็นก่ิงหลัก (เผื่อไว้อีก 2-3 ก่ิงเป็นก่ิงพ่ีเลี้ยงให้ร่มเงา) ทําการเปลี่ยนยอด ก่ิงท่ีเลือก

ไว้เป็นก่ิงหลักนั้น (ควรใช้ 1 พันธุ์ต่อต้น) เม่ือก่ิงติดดีแล้วตัดก่ิงพ่ีเลี้ยงท้ิงไป 

 2. ต้นท่ีกําลังจะทําการฟ้ืนต้นอยู่แล้ว ให้ตัดเหลือแต่ตอสูงประมาณ 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ทาปูน

แดงหรือสีท่ีรอยตัด บํารุงด้วยน้ําและปุ๋ยยูเรีย จนกระท่ังมีก่ิงแขนงเกิดข้ึนมาใหม่มากมาย เลือกก่ิงบริเวณโคน

ต้นไว้ 3-5 ก่ิง เพ่ือให้เป็นก่ิงหลัก (เผื่อไว้อีก 2-3 ก่ิงใช้เป็นก่ิงพ่ีเลี้ยงไว้ร่มเงา) รอจนก่ิงมีขนาดพอเหมาะทําการ

เปลี่ยนยอด เม่ือก่ิงติดดีแล้วค่อยตัดก่ิงพ่ีเลี้ยงท้ิงไป 

 ก่ิงท่ีทําการเปลี่ยนยอด ควรเป็นก่ิงท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนเป็นก่ิงอ่อน (สีเขียว) 

หรือก่ิงเพสลาด (สีเขียวเริ่มมีลายสีน้ําตาลเล็กน้อย) อายุตั้งแต่ 2-6 เดือน อาจถึง 8 เดือน แต่หากพ้นระยะ

ดังกล่าว ก่ิงเป็นสีน้ําตาลแล้วยังอาจใช้ได้ แต่เนื้อไม้จะแข็งเฉือนยากและแผลสมานติดช้า ก่ิงควรมีขนาด



 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร หรือขนาดดินสอดําและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก่ิงของต้นตอและก่ิง

พันธุ์ดี ควรจะใกล้เคียงกันท่ีสุด หากเท่ากันได้ก็จะดีท่ีสุด 

 ก่ิงพันธุ์ดี ควรมาจากพันธุ์ดี การปฏิบัติท่ัวไปก่อนนําก่ิงมาใช้จะเหมือนกับก่ิงพันธุ์ท่ีใช้สําหรับต่อก่ิงต้น

กล้ากาแฟ ใช้กรรไกรตัดแต่งก่ิงหรือมีดคมๆ ตัดก่ิงแขนงจากต้น ระวังใช้แต่ก่ิงแขนง (ก่ิงกระโดง) เท่านั้น ก่ิง

ควรเป็นก่ิงกลม หมดเหลี่ยมแล้ว มีสีเขียว จนถึงเพสลาด (สีเขียว เริ่มมีลายสีน้ําตาลเล็กน้อย) ไม่ควรใช้ก่ิงแก่ 

ตัดให้เป็นท่อน แยกแต่ละพันธุ์ใส่ถุงพลาสติกไว้ รัดปากถุงให้แน่น อย่าให้พันธุ์ปนกัน นําไปใช้ทันที ควรตัดก่ิง

มาจํานวนให้พอดีกับท่ีจะใช้ในวันนั้นก็พอ เขียนชื่อพันธุ์บนป้าย ใส่ลงในถุงด้วยและเขียนบนถุงพลาสติก 

เพ่ือให้เห็นง่าย ตัดทอนใบออกบ้างเพ่ือลดการคายน้ํา ก่ิงจะได้ไม่เหี่ยวเร็ว ก่ิงยิ่งสดยิ่งดี ก่ิงท่ีเหี่ยวหรือใบเหี่ยว

ไม่ควรใช้ นําก่ิงท่ีติดเป็นท่อนนั้นลงแช่สารละลายป้องกันโรคพืชท่ีค่อนข้างเข้มขนกว่าท่ีใช้พ่นยาปกติ 1-2 เท่า 

30 นาที นําข้ึนสะเด็ดน้ําวางผึ่งในร่มจนแห้งดีจึงนําไปใช้ ส่วนท่ีใช้ได้ คือ ส่วนตั้งแต่ปลายยอดลงมาจนถึง

ประมาณ ข้อท่ี 3 หรือ 4 

 การปฏิบัติการเปลี่ยนยอด (ควรทําตามลําดับดังนี้) 

 1. ตัดก่ิงพันธุ์ดีให้มีข้อเดียว ให้มีใบติดอยู่ท้ัง 2 ใบ โดยแต่ละใบตัดออกเหลือเพียง 1/3-1/4 ใบ ถ้าใช้

ส่วนปลายยอดอาจใช้ 1-2 ข้อก็ได้ เพราะบางครั้งปล้องช่วงปลายยอดนี้จะสั้นมากและใบอ่อนสุดตรงปลายยอด

ก็ไม่ต้องตัดท้ิง 

 2. เอาเชือกฟางผูกหลวมๆ ตรงต้นตอใต้จุดท่ีจะทําแผล 

 3. ทําแผลบนต้นตอ โดยใช้กรรไกรตัดแต่งก่ิง หรือมีดคมๆ ตัดตรงปล้องท่ีเรียบ (ห่างจากโคน 4-6 นิ้ว) 

แผลหน้าตัดเรียบ ใช้มีดผ่าก่ึงกลางแผลลงไปลึก ประมาณ 1-2 นิ้ว 

 4. นําก่ิงพันธุ์ดีท่ีเตรียมไว้จากข้อ 1 เฉือนปลายให้เป็นปากฉลาม เฉือนอีกด้านหนึ่งให้เหมือนกับแผล

แรก เฉือนแต่งปลายแผลให้เรียบตรง  

 5. ใส่ก่ิงพันธุ์ให้ข้อ 4 ลงในแผลบนต้นตอ เวลาใส่ควรใช้มีดนําทางเปิดร่องแผลไว้ ค่อยๆ สอดก่ิงพันธุ์ดี

ลงไปอย่าให้ช้ํา (แผลจะไม่ติด) วางให้รอยแผลก่ิงพันธุ์ดีแนบกับแผลของต้นตอมากท่ีสุด ถ้าก่ิงพันธุ์ดีมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่หรือเล็กกว่าต้นตอไม่มากนัก ให้วางก่ิงพันธุ์ดีชิดริมใดริมหนึ่งของแผลบนต้นตอ แต่ถ้าก่ิง

พันธุ์ดีมีขนาดใหญ่กว่าต้นตอมากให้ตัดก่ิงพันธุ์ดีริมหนึ่งออก วางริมด้านท่ีเหลือให้สนิทกับแผลบนต้นตอ 

 6. ใช้เชือกฟางท่ีผูกคล้องไว้นั้นมัดแผล ผูกเงื่อนเพ่ือไม่ให้เชือกคลายได้ เอาถุงพลาสติกครอบอย่าให้ก่ิง

แตะถูกด้านในของถุง มัดปากถุงให้แน่นท่ีโคนต้นตอ เอากระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีทําเป็นซองใหญ่ๆ ครอบไว้อีก

ชั้น แล้วใช้ใบไม้หรือก่ิงไม้ หรือใบมะพร้าวแห้ง ช่วงพรางแสง หากไม่มีก่ิงพ่ีเลี้ยงบนต้นเหลืออยู่เลย 

 การตรวจและการปฏิบัติหลังการเปลี่ยนยอด 



 

 

 หลังจากทําการเปลี่ยนยอด 3 สัปดาห ์เปิดกระดาษตรวจดู ถ้าแผลยังไม่ดํา ยอดก่ิงพันธุ์ยังเขียวใบเต่ง

อยู่ แสดงว่าแผลน่าจะติดดีแล้ว (ถ้าแผลไม่ติดให้ซ่อม โดยตัดแฟลเก่าท้ิงไป ทําแผลใหม่บนต้นตอเดิมนั้น) อีก

ประมาณ 3 สัปดาห์ สังเกตยอดใหม่เติบโตดีแล้ว แก้เชือกฟางผูกปากถุงพลาสติกออก แต่ยังไม่ต้องดึงถุงออก 

อาจรวบปากถุงไว้หลวมๆ และผูกเชือกฟางไว้เพ่ือให้มีช่องระบายอากาศ ให้ก่ิงท่ีเริ่มติดค่อยๆ ปรับตัว ควร

พรางแสงไว้อย่างเดิม คอยดูแลบ่อยๆ อีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ จึงเอาถุงและท่ีพรางแสงออกได้ บํารุงต้นโดย

การใส่ปุ๋ย ให้น้ํา กําจัดวัชพืช ตามปกต ิ

 ข้อสําคัญคือ ขณะทําการต่อก่ิง ควรทําอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นแผลจะแห้งต่อก่ิงไม่สําเร็จ และอุปกรณ์

ต้องคม แผลจะได้ไม่ช้ํา และควรทําเครื่องหมายท่ีก่ิงท่ีเปลี่ยนยอดด้วย เพ่ือจะได้ไม่ปนกับก่ิงแขนงของต้นเดิม 
  



 

 

6. การปลูกและการดูแลรักษา 

  6.1 การปลูกกาแฟ  
ต้องปลูกในฤดูฝน หลังจากฝนตกลงมาอย่างสมํ่าเสมอชั่วระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้ดินอุ้มน้ําเต็มท่ี และให้

ม่ันใจว่าเม่ือปลูกกาแฟแล้วจะไม่กระทบแล้ง ซึ่งอาจทาให้ต้นกาแฟชะงักการเจริญเติบโตได ้ 
  - ต้นกล้ากาแฟท่ีพร้อมจะปลูกควรมีอายุ 6 – 8 เดือน หรือมีใบจริง 5 – 7 คู่ข้ึนไป  

- ขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง ยาว ลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต (rock 
phosphate) 200 กรัม ผสมดินปลูกกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ก่อนหย่อนกล้ากาแฟไว้ในหลุมต้องใช้มีดกรีด
ถุงพลาสติกให้ขาดดึงถุงพลาสติกออก กลบดินรอบๆ หลุมและโคนต้นกาแฟ ปักหลักไม้ให้ทามุมกับพ้ืนดิน
ประมาณ 45 องศา ให้ชิดต้นกาแฟผูกหลักกับต้นกาแฟเพ่ือกันการโยกของต้นกาแฟ  

- หลังปลูกกาแฟแล้วควรมีการคลุมโคนด้วยเศษหญ้าแห้งหรือวัสดุอ่ืน ๆ แต่ให้ห่างจากโคนต้นอย่าง
น้อย 10 เซนติเมตร  

- ควรทาร่มเงาเพ่ือบังแสงแดดให้กับต้นกาแฟท่ีปลูกใหม่  
ระยะปลูก  
ในการตัดสินใจเลือกระยะปลูกข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าพ้ืนดินไม่อุดมสมบูรณ์ควรเลือก

ระยะปลูกให้ถ่ีข้ึน  
- ระยะปลูก 4 x 4 เมตร จะได้จานวน 100 ต้น/ไร่  

- ระยะปลูก 3 x 4 เมตร จะได้จานวน 132 ต้น/ไร่  

- ระยะปลูก 3.5 x 3.5 เมตร จะได้จานวน 130 ต้น/ไร ่ 

- ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จะได้จานวน 177 ต้น/ไร่ นอกจากปลูกในสภาพกลางแจ้งได้แล้ว เรายัง
สามารถปลูกโดยใช้พืชร่มเงาได้ด้วย ร่มเงาควรอยู่ระดับปานกลาง ไม่ห่างหรือชิดจนเกินไป และควรปลูกก่อน
การปลูกกาแฟอย่างน้อย 1 ปี หรือ พร้อมกับการปลูกกาแฟเป็นต้น พืชร่มเงาท่ีนิยมปลูกร่วมกับกาแฟ เช่น 
สะตอ กระถิน แค และกระถินยักษ์  

6.2 การดูแลรักษา  
-  ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 150 – 200 กรัม/ต้น/ปี และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 – 100 กรัม/

ต้น/ป ีแบ่งใส ่2 ครั้ง ต้นฤดูฝนและกลางหรือปลายฤดูฝน ในปีท่ี 1 และ 2  

- เม่ือต้นกาแฟให้ผลผลิตแล้วตั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15 -15 อัตรา 200 กรัม/ต้น/ป ี
แบ่งใส ่2 ครั้ง ต้นฤดูฝน และ กลางฤดูฝน และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 (เม่ือผลมีขนาด เท่าเมล็ดพริกไทย) อัตรา 
600-800 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง กลางฤดูฝนและปลายฤดูฝน การฟ้ืนฟูต้นกาแฟใหม่หลังเก็บเก่ียวกาแฟ
และตัดแต่ง ก่ิงแล้ว ควรใช้ยูเรีย 22 กิโลกรัม/ไร ่ปุ๋ยฟอสเฟต 5 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยโพแตส 23 กิโลกรัม/ไร่ การใส่
ปุ๋ยครั้งท่ี 2 – 3 ส่วนใหญ่ใส่ในช่วงฤดูฝน อนึ่งควร วิเคราะห์ใบก่อนใส่ปุ๋ย  

 

7.  การตัดแต่งกิ่ง 



 

 

การตัดแต่งก่ิงกาแฟโรบัสตา 

ต้นกาแฟโรบัสตาควรได้รับการจัดทรงต้นและตัดแต่งก่ิงเพ่ือประโยชน์ดังนี ้

1. เพ่ือรักษาระดับปริมาณผลผลิตให้สมํ่าเสมอทุกปี ไม่เกิดปัญหาการให้ผลผลิตแบบปีเว้นป ี

การตัดแต่งก่ิงเป็นการเปิดทรงต้นให้แสงผ่านเข้ากลางพุ่มต้นได้ แสงผ่านมากข้ึน จํานวนใบและก่ิงท่ี

ได้รับแสงเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีใบบนก่ิงท่ีได้รับแสงสร้างอาหารในก่ิงได้มากข้ึน พ้ืนท่ีใบบนก่ิงท่ีได้รับแสงสร้างอาหาร

สะสมในก่ิงได้มากข้ึน การผลิตดอกและผลก็เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้อาหารท่ีสะสมนี้ก็ใช้สร้างก่ิงแขนงด้วย 

หากไม่มีการตัดแต่งก่ิงกาแฟโรบัสตาจะให้ผลดกในปีหนึ่ง และให้ผลเบาบางในปีถัดไป หรือท่ีเรียกกัน

ว่าให้ผลแบบปีเว้นปี ในปีท่ีให้ผลดก อาหารท่ีสะสมในต้นและสร้างข้ึนท่ีใบถูกนําไปผลิตดอกและผลเสียหมดใน

ปีนั้น การสร้างเนื้อไม้สําหรับสะสมอาหารไว้ผลิตดอกผลในปีถัดไปมีน้อย ทําให้ปีถัดไปมีดอกและผลน้อย ในปี

ท่ีมีดอกและผลน้อย อาหาร (ท่ีสร้างโดยการสังเคราะห์แสงของใบ) เหลือมาก ถูกนําไปสร้างเนื้อไม้สําหรับ

สะสมอาหารไว้ ทําให้ในปีถัดไปเป็นปีท่ีให้ผลผลิตดกอีกครั้ง กลายเป็นวัฎจักรการให้ผลแบบปีเว้นปีไปในท่ีสุด 

การตัดแต่งก่ิงจะช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้างเนื้อไม้และการสร้างผลผลิตและช่วยลดอาการก่ิงแห้ง

ตายอีกด้วย แต่สําหรับต้นท่ีมีอาการก่ิงแห้งตายอยู่แล้วไม่ควรตัดแต่งจนกว่าฝนจะเริ่มตก เม่ือต้นได้รับน้ําฝนจะ

แตกก่ิงใหม่ออกมา จะเห็นได้ชัดว่าก่ิงแห้งตายไปถึงจุดไหน แล้วค่อยตัดไล่ย้อนไปจนถึงจุดท่ีมียอดใหม่แตก

ออกมา 

 

 

2. ช่วยในการควบคุมปริมาณโรคและแมลงในสวนกาแฟ 

การตัดแต่งและจัดทรงต้น ทําให้ต้นกาแฟโปร่ง ตรงกลางพุ่มไม่แน่นทึบ แสงแดดส่องถึงท่ัวพุ่มต้น การ

ระบายอากาศดี โอกาสการเป็นโรคลดลง (เช่นโรคผลเน่าดํา) การสะสมของแมลงลดลง เม่ือมีความจําเป็นต้อง

ฉีดพ่นสารเคมีก็จะทําได้สะดวกและได้ผลดีข้ึน ในการตัดแต่งควรตัดก่ิงล่างๆ ท่ีระพ้ืนดินและก่ิงแห้งตายท่ีหัก

ร่วงติดระพ้ืนออกด้วย เพ่ือตัดทางเดินของมดซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอยบนต้น

กาแฟ 

3. ช่วยให้ทําการเก็บเก่ียวได้สะดวกข้ึน 

การเก็บเก่ียวกาแฟจะทําได้ยากลําบาก เสียเวลามากข้ึน หากต้นไม่เคยได้รับการตัดแต่งมาก่อน 

เนื่องจากผลผลิตอยู่สูงสุดเอ้ือม อาจต้องใช้บันไดเก็บและก่ิงอาจจะหักเสียหาย เม่ือโน้มก่ิงลงมากต่ําๆ ได้ เม่ือ

ก่ิงสูงมากบางทีผู้เก็บก็รูดเอกผลท้ังหมดลงมาในคราวเดียว ทําให้มีผลท่ียังไม่แก่ (สีเขียว) ปะปนมาเป็นจํานวน

มาก ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา การตัดแต่งให้ก่ิงอยู่ในระดับท่ีเก็บเก่ียวได้สะดวก จะลดเวลาในการเก็บเก่ียว 

และเลือกเก็บเฉพาะผลสุกแดงได้ ทําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพด ี



 

 

การตัดแต่งก่ิงมีจุดประสงค์ คือ 

1. เพ่ือให้เกิดการเจริญของส่วนท่ีจะให้ผลผลิตปีต่อๆ ไป 

2. เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนท่ีใบกับผลกาแฟ 

3. เพ่ือป้องกันการให้ผลดกเกินไป อันเป็นเหตุให้เกิดการตายยอด 

4 . เพ่ือไม่ให้เกิดผลดกปีเว้นปี 

การตัดแต่งกิ่ง ควรทําการตัดแต่งก่ิงทันทีท่ีเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากนานเกินไปจะทําให้

ผลผลิตในรุ่นปีต่อไปลดลงได้ หากดอกและผลเล็กๆ เริ่มทยอยออกมาและเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ท้ังๆ ท่ีต้นยังไม่ได้

เริ่มตัดแต่งก่ิง เม่ือทําการตัดแต่ง จะกระทบกระเทือนดอกและผลอ่อนเสียหายได้ เม่ือต้นกาแฟได้รับการตัด

แต่งก่ิง จะตอบสนองโดยการสร้างแขนงออกมาทดแทน ดังนั้น ควรมีการตัดก่ิงแขนงออกเป็นระยะๆ ปีละ 2-3 

ครั้ง 

ชนินทร์ ศิริขันตยกุลและคณะ (2559) ไดท้ดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งกาแฟโรบัส

ตาท่ีเหมาะสมดําเนินการในแปลงเกษตรกร อ.ควนโดน จังหวัดสตูล การทดสอบมี 2 กรรมวิธี คือ การจัดการ

ปุ๋ยและการตัดแต่งก่ิงกาแฟโรบัสตาตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ได้

ดําเนินการในปีงบประมาณ 2557-2559 โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ จํานวน 8 ราย ดําเนินการในแปลงของ

เกษตรกรท่ีกาแฟให้ผลผลิตแล้ว สภาพแปลงเกษตรกรท่ีปลูกกาแฟโรบัสตาส่วนใหญ่เป็นรายย่อยโดยปลูก

ร่วมกับไม้ผลอ่ืนๆ เช่น ลองกอง  ทุเรียน ผลการดําเนินงาน พบว่า การจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งก่ิงกาแฟโรบัส

ตาตามคําแนะนําให้ผลผลิตเมล็ดแห้ง 456.58 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งเกษตรกรไม่ได้ตัดแต่งก่ิง

และใส่ปุ๋ยกาแฟโดยตรงแต่จะใส่ให้กับไม้ผล ซึ่งให้ผลผลิต 243.84 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยกาแฟมีผลทําให้มี

ต้นทุนสูงข้ึน แต่คุ้มค่ากับการลงทุน วิธีแนะนํามีผลทําให้ได้คุณภาพผลผลิตเกรดพรีเม่ียมมากกว่ากรรมวิธีของ

เกษตรกร คือ 71 และ 57.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และพบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit 

and Cost ratio :BCR) มากกว่า 1 ซึ่งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการยอมรับเทคโนโลยี

และมีการจัดการการใส่ปุ๋ยและตัดแต่งก่ิงในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ดําเนินงานวิจัย 

ระบบกิ่งก้านของกาแฟ 

 ก่ิงกาแฟท่ีเป็นก่ิงหลัก จะเป็นก่ิงเดี่ยว สูงและตั้งตรง ก่ิงท่ีแยกออกจากก่ิงหลักเป็น ก่ิงนอน หรือ ก่ิง

ติดผล หรือ ก่ิงข้าง (ชั้นท่ี 1)  ซึ่งอยู่ในแนวนอน (ขนานกับพ้ืนดิน) มักจะแยกออกจากก่ิงหลักออกมาเป็นคู่ๆ 

(ด้านซ้ายและขวา) นอกจากนี้ยังมีก่ิงย่อยแยกออกมาจากก่ิงข้างนี้ได้อีกเป็น ก่ิงย่อย หรือ ก่ิงข้าง (ชั้นท่ี 2) และ

บนก่ิงชั้นท่ี 2 อาจมีชั้นท่ี 3 ต่อมาตามลําดับ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “ปาง” 

 ก่ิงหลักจะมีหน้าท่ีสร้างก่ิงกระโดง (เม่ือเล็กเรียกกันว่าก่ิงแขนง) และก่ิงข้าง โดยท่ีตรงใกล้กับข้อแต่ละ

ข้อจะมีตาท่ีสร้างก่ิงนอนอยู่เพียง 1 คู่ ตรงซอกใบ ซ้าย-ขวาเท่านั้น ดังนั้น เม่ือก่ิงนอนตรงจุดนั้นร่วงไปก็ไม่มีก่ิง



 

 

นอนเกิดข้ึนใหม่ได้ แต่ใกล้ๆ กับข้อบนก่ิงหลักนี้ นอกจากตาคู่ดังกล่าว ยังมีตาท่ีสร้างก่ิงกระโดงอยู่เป็นจํานวน

มากมาย จึงทําให้ก่ิงหลักสามารถสร้างก่ิงแขนงข้ึนได้ตลอดเวลา 

ข้ันตอนการตัดแต่งกิง่ 

1. เตรียมเลื่อยและกรรไกรตัดแต่งก่ิง ลับให้คม เตรียมปูนแดง หรือสีพร้องแปรงทาสีหรือกาบมะพร้าว

ไว้ทารอยแผลท่ีตัด 

2. ตัดก่ิงหลักให้เป็นไปตามอายุของต้นและให้มีก่ิงหลักจํานวนเหมาะสม แล้วจึงตัดแต่งภายในพุ่มต้น 

3. ตัดก่ิงแห้ง ก่ิงหักเสียหายออก ตัดก่ิงแขนง บนก่ิงหลักออกรวมท้ังก่ิงไขว้ ก่ิงท่ีอยู่ผิดท่ี ก่ิงชี้เข้าในพุ่ม

ต้น ก่ิงอ่อนแอไม่ให้ผลท้ิงไปด้วย 

4. ก่ิงย่อยท่ีอยู่ใกล้โคนก่ิงนอน (ชั้นท่ี 1) อยู่ในพุ่ม ชิดกับก่ิงหลักมากให้ติดท้ิงพุ่มจะได้ไม่แน่นทึบ 

5. ก่ิงย่อยท่ีอยู่ต่ําๆ ระดับพ้ืนดินให้ตัดท้ิง 

วิธีการตัดแต่งทรงต้นกาแฟในปีแรกๆ 

 โดยท่ัวไปสําหรับกาแฟโรบัสตา การจัดทรงต้นแบบหลายก่ิง (หลัก) เป็นท่ีนิยมมากกว่าแบบก่ิงเดียว

หรือต้นเดียว การตัดแต่งระบบก่ิงเดียว มักใช้กับกาแฟท่ีปลูกเป็นร่มเงา ในประเทศไทยการตัดแต่งก่ิงระบบ

หลายก่ิงน่าจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเราปลูกกาแฟโรบัสตากันกลางแจ้ง ไม่มีร่มเงา นอกจากนี้ต้นท่ีมีหลายก่ิง

ยังให้ผลผลิตสูงกว่าต้นก่ิงเดียวในช่วงปีแรกๆ ด้วย 

 ช่วงเริ่มการจัดทรงต้น เม่ือเราเลี้ยงต้นจนมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร หรือมีใบ 3-5 คู่ ให้

ตัดยอดออกท้ิงเสียประมาณ 20 เซนติเมตร เหลือต้นสูง 30-50 เซนติเมตร ไว้ ต่อมา 1-2 เดือน ต้นกาแฟจะ

สร้างก่ิงแขนงออกมามากมายให้เลือกก่ิงท่ีแข็งแรงและไม่เบียดกัน เว้นระยะห่างกันและอยู่ตรงกันข้าม สัก 3-5 

ก่ิง นอกจากนั้นให้ตัดท้ิง โดยใช้กรรไกรตัดแต่งก่ิงหรือมีดคมๆ ไม่ควรใช้มือดึง รอยแผลท่ีตัดทุกรอย ควรมีหน้า

ตัดเอียงเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้น้ําขังตรงรอยแผล อาจทําให้ก่ิงเน่าได้ ถ้าเป็นรอยแผลใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า  

2-2.5 เซนติเมตร หรือ ประมาณ 1 นิ้ว ควรทาปูนแดงหรือสีก็ได้ ระยะจัดทรงต้นนี้จะทําในช่วงปีแรกหลังปลูก 

ส่วนปีท่ี 2 และ 3 บํารุงต้นตามปกติ เลี้ยงดูก่ิงหลักท่ีได้เลือกไว้ (3-5 ก่ิง) ให้สมบูรณ์และริดแขนงท่ีไม่ต้องการ

ออกเท่านั้น 

การตัดแต่งกาแฟท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

 ต้นกาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตเม่ืออายุ 2.5-3 ปีหลังปลูก ก่ิงหลักแต่ละก่ิงจะมีก่ิงนอนจํานวนมาก และก่ิง

นอนท่ีโคนก่ิงหลักจะออกดอกติดผลก่อน ดอกและผลกาแฟจะเกิดบนก่ิงนอนเท่านั้น โดยเฉพาะก่ิงนอนชั้นท่ี 1 

เป็นก่ิงท่ีให้ผลผลิตมากท่ีสุดในระบบการตัดแต่งแบบนี้ นิสัยของกาแฟคือ ข้อท่ีโคนก่ิงนอนจะออกดอกติดผล

ก่อน ข้อใดท่ีติดดอกออกผลแล้ว มักจะไม่ติดผลซ้ําอีกในปีต่อไป และก่ิงนอนจะเติบโตยืดยาวออกไปเรื่อยๆ ทุก

ปี ผลก็จะเกิดบนข้อถัดไปทางปลายก่ิงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการตัดแต่งก่ิงผลก็จะไปกระจุกกันท่ีปลายก่ิง และมี



 

 

ปริมาณผลลดลง นอกจากนี้ ก่ิงนอนท่ีติดผลแล้วก็ยังมีการแห้งตายไปตามธรรมชาติหลังติดผลอีกด้วย ตําแหน่ง

ของก่ิงนอนก็อยู่สูงข้ึนไปเรื่อยๆ ทําให้เก็บเก่ียวลําบากข้ึนตามอายุของก่ิงท่ีมากข้ึน ดังนั้น การตัดแต่งจะเริ่ม

อย่างเร็วท่ีสุด เม่ือสิ้นปีท่ี 5 หรือ 6 (ย่างปีท่ี 6 หรือ 7) หลังปลูก การไว้ก่ิงควรดูว่าก่ิงให้ผลผลิตดีอยู่นานก่ีปี 

โดยท่ัวไป เก็บเก่ียวเพียง 2-3 ปี ก็จะตัดก่ิงนั้นท้ิง แต่หากต้นได้รับการบํารุงรักษาอย่างดี ก่ิงก็อาจจะให้ผลได้

นานข้ึนอีก 1-2 ปี ข้ึนกับว่าผลผลิตไม่ลดลงและก่ิงไม่ยาวจนเกินไป โดยมีหลักการง่ายๆ คือ ในแต่ละปีตัด 1 

ก่ิงหลักและไว้ก่ิงแขนงใหม่ 1 ก่ิงเพ่ือทดแทนก่ิงหลักต่อไปในปีหน้า ก่ิงแขนงอ่ืนให้ตัดออกให้หมด แล้วทําการ

ตัดแต่งตามปกติ ในปีถัดไป หลักจากเก็บผลผลิตแล้วให้ ตัดก่ิงหลักท่ีให้ผลผลิตน้อยและยืดยาวออก 1 ก่ิง (ก่ิง

แขนงท่ีเลี้ยงไว้เม่ือสิ้นปีท่ี 5 ก็จะมาทําหน้าท่ีเป็นก่ิงหลักแทนก่ิงนี้ท่ีได้ตัดท้ิงไป) แล้วเลือกก่ิงแขนงท่ีแข็งแรงท่ี

แข็งแรงไว้อีก 1 ก่ิง (เพ่ือทดแทนก่ิงหลักท่ีกําลังจะตัดต่อไป หลังเก็บเก่ียวผลเม่ือสิ้นปีท่ี 7) ทําดังนี้ เกษตรกรก็

จะมีผลผลิตเก็บเก่ียวได้สมํ่าเสมอทุกป ี

 การตัดแต่ง หลังจากเก็บผลเป็นปีท่ี 3 (หรือสิ้นปีท่ี 5 หลังจากปลูก) แล้วเลือกก่ิงแขนงท่ีแข็งแรงไว้ 1 

ก่ิง เพ่ือทดแทนก่ิงหลักต่อไปในปีหน้า  

การฟ้ืนต้นกาแฟท่ีมีอายุมาก 

 เม่ือกาแฟให้ผลผลิตไปจนอายุประมาณ 7-8 ปี หลังปลูก หรือให้ผลผลิตได้ 4-5 ปี แล้วกาแฟจะเริ่มให้

ผลผลิตลดลง ในสวนท่ีต้นมีการดูแลรักษา เป็นอย่างดีอาจจะช้ากว่านี้ ควรพิจารณาจากผลผลิตว่าลดลงหรือไม่ 

หากเริ่มลดลงจําเป็นต้องมีการฟ้ืนต้นกาแฟ โดยทําการตัดก่ิงหลักออกท้ังหมดหรือเหลือไว้เพียงก่ิงพ่ีเลี้ยง 1 ก่ิง 

ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้กาแฟสร้างระบบก่ิงก้านใหม่หมด และให้ผลผลิตดีดังเดิม 

การตัดเพ่ือฟ้ืนต้น ทําได้ 2 แบบ คือ แบบตัดโดยเหลือไว้แต่โคนและแบบตัดโดยไว้ก่ิงพ่ีเลี้ยง 

 การตัดโดยเหลือไว้แต่โคน จะตัดตรงโคนต้นตรงจุดท่ีสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร จากผิวดิน ไม่

ควรต่ํากว่านี้ เนื่องจากหากเหลือตอเตี้ยเกินไปประมาณตาท่ีจะแตกแขนงจะมีน้อยเกินไป ต้นจะตายได้ รอย

แผลบนตอควรมีหน้าตัดเอียงเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้น้ําขังบนตอ จะทําให้เน่าตายได้ และควรทาปูนแดงหรือสี

ตรงหน้าตัดนั้นด้วย ตอท่ีมีรอยผุต้องตัดให้เรียบร้อยเอาส่วนผุออกให้หมด บริเวณโคนต้นควรถอนหญ้าออก 

 การตัดโดยไว้ก่ิงพ่ีเลี้ยง ในบางพ้ืนท่ีเป็นท่ีแล้งหรือฝนมาไม่แน่นอนควรใช้วิธีนี้ วิธีการทําเช่นเดียวกับ

การตัดแบบแรกเพียงแต่มีการไว้ก่ิงพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นหลักประกันว่า ต้นจะไม่ตาย ก่ิงพ่ีเลี้ยงควรเป็นก่ิงตั้งหรือก่ิง

กระโดงท่ีมีความแข็งแรง สมบูรณ์ อายุประมาณ 1 ปี ไม่ควรเป็นก่ิงกระโดงท่ีเอียงหรือกางออกจากต้นเพราะ

จะฉีกหักได้ง่าย ก่ิงนี้มักจะให้ผลผลิตในปลายปีนั้นด้วย รอจนเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วจึงค่อยตัดท้ิงไป แต่ควร

สังเกตการณ์เติบโตของแขนงใหม่ด้วย หากก่ิงพ่ีเลี้ยงมีใบหนาทึบเกินไป เม่ือก่ิงแขนงแตกออกมาอยู่ใต้ร่มก่ิงพ่ี

เลี้ยงอาจไม่ได้แสงแดดเพียงพอ ทําให้ไม่แข็งแรง (ก่ิงจะยืดและผอม) ให้รับตัดก่ิงพ่ีเลี้ยงท้ิงก็ได้ไม่ต้องรอถึงเก็บ

เก่ียว 



 

 

วิธีการตัดแต่งกิ่ง 

1. ระบบตัดยอดวิธีนี้มีเพียงลําต้นเดียว เม่ือเจริญสูงข้ึนมาจนถึงระดับท่ีเก็บเก่ียวสะดวก คือ ไม่สูงจน

ถึงกับต้องปีนเก็บ ปกติคือระดับยืนเอามือเก็บผลกาแฟได้ประมาณ 150- 180 เซนติเมตร เม่ือตัดยอดแล้วจะมี

หน่อก่ิงตั้งแตกมามากมายให้ปลิดออกให้หมด ก่ิงข้างก็จะเจริญยาวออกมากข้ึน ขณะเดียวกันจะเกิดก่ิงแขนง

แตกออกมาจากก่ิงข้างนี้มาก และก่ิงแขนงเหล่านี้จะมีก่ิงแขนงแตกย่อยออกมาอีก จะทําให้เก็บเก่ียวลําบาก

ต้องหม่ันตัดออก โดยจะตัดก่ิงแขนงออกปีละข้างก็ได้ แต่กสิกรท่ีขยันอาจตัดแต่งให้โปร่งทุกป ี

2. ระบบหลายต้น วิธีนี้ เม่ือเริ่มปลูกจะทําการเด็ดยอดท้ิง จะเกิดก่ิงตั้งข้ึนมา 2 ก่ิง ตรงข้ามกัน เม่ือ

ปล่อยให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ก่ิงตั้ง 2 ก่ิงนี้จะถูกเด็ดยอดอีกครั้งหนึ่ง เกิดเป็นก่ิงตั้งจํานวน 4 ก่ิง และ

เม่ือสูงข้ึนประมาณ 1.50-1.80 เมตร ยอดท้ัง 4 จะถูกตัด และควบคุมความสูงไว้เพียงแค่นี้ ก่ิงตั้งท่ีแตกใหม่จะ

ถูกปลิดท้ิงหมด หลังกาแฟให้ผลผลิต คือ อายุประมาณ 4 ปี หลังการเก็บเก่ียวแล้วให้ตัดก่ิงตั้งออก 1 ก่ิง จาก

จํานวน 4 ก่ิง จะเหลือก่ิงตั้ง 3 ก่ิง และจะมีหน่อก่ิงตั้งแตกออกมามากมายให้ปลิด เหลือเพียง 1 ก่ิง ปล่อยให้

เจริญข้ึนไป ปีต่อมาก็ตัดก่ิงตั้งก่ิงท่ี ๒ ออก และปล่อยให้มีก่ิงตั้งข้ึนแทนอีก 1 ก่ิง ปีต่อไปก็ตัดก่ิงตั้งท่ี 3 ออก 

ปล่อยให้มีก่ิงตั้งข้ึนแทนอีก 1 ก่ิง ปีต่อไปก่ิงตั้งท่ี 4 ก็จะถูกตัดออกและปล่อยให้มีก่ิงตั้งแทนอีก 1 ก่ิง ดังนั้น ก็

จะมีก่ิงตั้งท่ีมีอายุ 1, 2, 3 และ 4 ปี ตามลําดับ ตัดหมุนเวียนกันไปเช่นนี้ แต่จากการท่ีมีหลายลําต้นจะทําให้ก่ิง

ข้างแตกสวนกันภายในทรงพุ่ม ทําให้ทรงพุ่มทึบ เก็บเก่ียวไม่สะดวก ให้ทําการตัดแต่งก่ิงท่ีสวนกันท่ีเป็นปัญหา

ออกด้วย 

วิธีนี้ทําได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นวิธีท่ีใช้กันอยู่ท่ัวๆ ไป เหมาะสําหรับพันธุ์ ทิปิคาและเบอร์

บอน วิธีนี้ถ้าไม่ใช้วิธีเด็ดยอด เม่ือปลูกจะใช้วิธีปลูกให้ต้นกล้าเอียงประมาณ 40 องศา ก็จะทําให้เกิดก่ิงตั้งข้ึน

มาหลายก่ิงเช่นกัน และสําหรับต้นใหญ่ท่ีมีอายุมากก็ใช้วิธีโน้มให้ลําต้นเอนลงมา ก็จะแตกก่ิงตั้งใหม่ท่ีมีอายุ

อ่อน ทําให้สามารถเปลี่ยนกาแฟต้นท่ีมีอายุแก่ให้กลับ เป็นหนุ่มได้อีก และท้ัง 2 วิธีนี้อาจให้มีก่ิงตั้ง 3 หรือ 6 

ก่ิงก็ได้โดยใช้รอบการตัดแต่ง 3 ปี สําหรับท่ีมี 6 ก่ิงตั้งให้ทําการตัดแต่งปีละคู่ ก็จะครบรอบในเวลา 3 ป ี

วิธีนี้ ไม่เหมาะกับพันธุ์แคทัวร่า เพราะมีต้นเตี้ยและข้อสั้นมาก หลังจากเด็ดยอดจะทําให้การเจริญเติบโตช้า 

โดยเฉพาะการให้มีก่ิงตั้งหลายก่ิงจะทําให้ก่ิงข้าง ก่ิงแขนงข้ึนสวนเบียดเสียดกัน ทําให้ทรงพุ่มแน่นทึบ สําหรับ

พันธุ์นี้ควรใช้วิธีตัดแต่งก่ิงระบบเบอร์ มองท์ – ฟูกูนากา (B – F system) แต่ถ้าไม่อยากใช้ระบบนี้ ก็ให้

ดัดแปลงดังนี ้

วธิีดัดแปลง คือ หลังจากปลูกพอต้นกาแฟสูงระดับเข่า ก็ทําการตัดยอด และก่ิงตั้งท่ีแตกข้ึนมาใหม่จะ

ถูกปลิดท้ิงหมด ปล่อยให้มีการ เจริญทางก่ิงข้างยาวออกไป จนเป็นพุ่มกว้าง ตามต้องการก็ปล่อยให้มีก่ิงตั้งข้ึน

มา 1 ก่ิง เม่ือก่ิงตั้งนี้เจริญสูงข้ึนมาถึงระดับเอวก็ตัดยอดอีกครั้งหนึ่ง ปล่อยให้ก่ิงข้างเจริญออกไป เป็นพุ่มกว้าง



 

 

ตามต้องการ แล้วจึงปล่อยให้มีก่ิงตั้งเจริญข้ึนมาอีก 1 ก่ิง จนสูงถึงระดับไหล่ก็ทําเช่นเดียวกัน แต่พอสูงถึง  

1.50-1.80 เมตร ก็ตัดยอดและบังคับให้สูงแค่นั้น โดยการเด็ดก่ิงตั้งท่ีแตกออกมาใหม่จนหมด 

1. ท่ีซึ่งปลูกกาแฟอยู่แล้วโดยระยะปลูก 2 X 2 เมตร หรือ 2.5 X 2.5 เมตร ให้ปลูกกาแฟระหว่างต้น

ในแถวเดิม โดยมีระยะห่างระหว่างต้นเดิมเท่าๆ กัน (ต้นกาแฟ ซึ่งปลูกแล้วไม่เกินสองปี) 

1.1 การตัดแต่งกาแฟท่ีปลูก 4 แถว ใน 1 แปลง ให้เริ่มตัดแต่งแถวแรกในปีท่ี 3 หลังการปลูก

และตัดแต่งอีกทุก 4 ป ี

1.2 การตัดแต่งให้ตัดท้ังแถวรวมท้ังต้นเดิมด้วย โดยตัด เหนือพ้ืนดิน 75 เซนติเมตร 

1.3  รอบของการตัดสําหรับแปลงท่ีมี 4 แถว  

2. ท่ีซ่ึงปลูกกาแฟอยู่แล้ว โดยมีระยะปลูก 3 คูณ 3 เมตร ให้ปลูกกาแฟ 2 ต้น ระหว่างต้นเดิมในแต่ละ

แถว โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร (ต้นกาแฟซึ่งปลูกแล้วไม่เกินสองปี) 

2.1 การตัดแต่งให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับข้อ 1 นอกจากมี 5 แถวต่อแปลงและรอบของการตัด

แต่ง 5 ปี  

3. การปลูกท่ีใหม่โดยใช้ระบบ B-F ให้ปลูกกาแฟโดยมีระยะปลูก 2 คูณ 1 เมตร โดยมี 4 แถว ในแต่

ละแปลง โดยใช้รอบการตัดแต่ง 4 ป ี

4. ต้นกาแฟ ซึ่งปลูก 2 ปีข้ึนไป ไม่ควรตัดแต่งด้วยระบบ BF 

การส่งเสริมให้กสิกรทําการตัดแต่งก่ิงโดยเฉพาะระบบนี้ คงเป็นปัญหาพอสมควร เพราะโดยท่ัวไป 

กสิกรมักเสียดายท่ีจะต้องทําการตัดก่ิงหรือต้นท่ีกําลังให้ดอกผลอยู่ท่ัวไป ซึ่งคงเป็นปัญหาสําหรับเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมไม่น้อยทีเดียว 
 



 

 

8. การใส่ปุ๋ยและการให้น้ํา  

8.1 การใส่ปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร แนะนําการใส่ปุ๋ยกาแฟท่ีเริ่มปลูกจนอายุ 2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น/ป ีโดยใส่ทุก 2-3 เดือน 
 

ตารางท่ี 9 การใส่ปุ๋ยเม่ือกาแฟให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 3 ปีข้ึนไป) 

เดือน ปุ๋ยท่ีใช ้ อัตราท่ีใช้ต่อต้น (กรัม) 
เมษายน หรือพฤษภาคม ยูเรีย 

18-46-0 
0-0-60 

60 
60 
60 

กรกฎาคม ยูเรีย 
0-0-60 

60 
60 

กันยายน ยูเรีย 
0-0-60 

60 
60 

ธันวาคม ยูเรีย 
0-0-60 

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 
ปูนขาว/โดโลไมท์ 

60 
60 

3,000-5,000 
500-1,000 

 

กาแฟเป็นพืชท่ีต้องการอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ครบถ้วนทุกตัว และ

ต้องการอาหารธาตุรองเช่นเดียวกับพืชอ่ืนๆ เช่น แมงกานีส แมกนีเซียม สังกะสีและเหล็ก ฯลฯ ธาตุสังกะสี 

เป็นธาตุรองชนิดเดียวท่ีกาแฟแสดงอาการขาดอย่างชัดเจนทุกระยะ ส่วนการขาดธาตุอ่ืนๆ อาจแสดงภายหลัง

เม่ือเริ่มให้ผลผลิตก็ได้ ดังนั้น การพิจารณาแก้ไขต้องกระทําเม่ือกาแฟแสดงอาการขาดธาตุอาหารโดยทันที 

กาแฟเป็นพืชท่ีใช้ธาตุอาหารมากตลอดเวลาท่ีได้รับแสงแดดและอุณหภูมิสูง เพ่ือทําการสังเคราะห์แสง และใช้

ในการเจริญเติบโตจนหมด เป็นพืชท่ีเลี้ยงลูกผลจนตัวตาย ถ้าหากดินไม่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์พอ ก็ไม่ยอม

ท้ิงให้ผลร่วงหล่นเหมือนพืชบางชนิด ดังนั้นจะ พบเสมอว่าต้นกาแฟมีอาการตายจากยอดลงมา ภายหลังการ

ให้ผลดกมากเกินควรต้นจะอ่อนแอและถูกโรคเข้าแทรก ถ้าอาการรุนแรงจะตาย ถ้าไม่รุนแรงจะใช้เวลาพักฟ้ืน

อย่างน้อย 2 ปี และอย่างน้อยท่ีสุดทําให้กาแฟมีผลดกปีเว้นป ี

การใส่ปุ๋ย เป็นหัวใจของการปลูกกาแฟให้ได้รับผลสําเร็จ การใส่ปุ๋ยให้กาแฟจะได้รับผลตอบแทน

คุ้มค่า แต่ถ้าการใส่ปุ๋ยเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแล้ว ควรจัดการเรื่องไม้บังร่มสําหรับไร่กาแฟท่ีมีปัญหา เก่ียวกับ

การใส่ปุ๋ยก่อนเป็นสิ่งแรก 



 

 

สตูรปุ๋ย หรือจํานวนปุ๋ยท่ีต้องการไม่สามารถระบุกําหนดลงไปให้แน่นอนได้ เพราะการเกษตรไม่ใช่สูตร

สําเร็จท่ีจะบอกได้ว่าใส่ปุ๋ย 5 กิโลกรัม ได้ผลผลิตเพ่ิม 20 กิโลกรัม ถ้าใส่ปุ๋ย 10 กิโลกรัม ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะได้ผลผลิตเพ่ิม เป็น 40 กิโลกรัม เพราะมีปัจจัยท่ีมองไม่เหน็เก่ียวข้องกันหลายอย่าง จํานวนปุ๋ยท่ีจะใช้เท่าใด 

จึงข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณร่มเงาด้วย 

กาแฟจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงวันยาว แต่ต้องมีธาตุไนโตรเจนเพียงพอ ดังนั้น จึงใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

อย่างเดียวในช่วงปลายฤดูฝน และปกติจะไม่ใส่ธาตุโปแตสเซียม จนกว่ากาแฟจะออกดอกผล แต่ถ้าดินมี

ปริมาณโปแตสเซียมในดินต่ําก็จําเป็นต้องใส่ ส่วนธาตุฟอสฟอรัส ดินภูเขามักจะขาดธาตุนี้ หรือมีความสามารถ

ในการตรึงไว้ พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้ จึงจําเป็นต้องใส่ให้เพียงพอด้วย สําหรับปริมาณธาตุอาหารท่ีต้องใส่ให้

กาแฟแต่ละต้นอาจทราบได้โดยการวิเคราะห์ ดิน แต่ถ้าไม่มีข้อมูลทางนี้ เพ่ือเป็นการปลอดภัย ควรใส่ปุ๋ยผสมท่ี

มีครบในอัตราส่วน N:P:K = 1:1:1 และในทางปฏิบัติสูตรปุ๋ยท่ีมีอัตราส่วนธาตุอาหารต่างๆ กัน หาซื้อยากใน

ท้องตลาด กสิกรอาจไม่สามารถผสมปุ๋ยใช้เอง ปุ๋ยดังกล่าวท่ีเกษตรกรสามารถหาซือ้ได้ง่ายในท้องตลาด เช่น 

ปุ๋ยสูตร     16-20-0      หรือ แอมโมฟอส     

13-13-21     หรือ ไนโตรฟอสก้า      

15-15-15     หรือ ไนโตรฟอสก้า     

21-0-0         หรือแอมโมเนียมซัลเฟต     

46-0-0         หรือยูเรีย         

0-45/46-0    หรือทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 

สําหรับชนิด จํานวนปุ๋ยและจํานวนครั้งท่ีใส่นั้น อาจต้องสังเกตอาการของต้นกาแฟด้วยว่าแสดงอาการ

ขาดปุ๋ยหรือไม่ ถ้าใส่ตามจํานวนแนะนําแล้วยังแสดงอาการขาดก็ต้องใส่เพ่ิมให้อีก จนอาการขาดธาตุอาหารนั้น

หายไป และในทางตรงกันข้ามถ้ากาแฟแสดงอาการสมบูรณ์ ใบเขียวเป็นมันอยู่แล้ว จํานวนปุ๋ยท่ีแนะนําอาจ

ลดลงไปได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะอยู่ในร่มเงามาก เหล่านี้เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปริมาณของปุ๋ยท่ีจะใช้นั้นข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยสําคัญ คือ ปริมาณแสงแดดหรือความเข้มและระยะเวลาท่ีต้นกาแฟได้รับแสงแดด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 

คือปริมาณของร่มเงาท่ีกาแฟได้รับ หรือกาแฟนั้นอยู่กลางแจ้งหรือมีไม้บังร่ม และไม้บังร่มนั้นให้ร่มเงามากน้อย

เพียงใด ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงพบว่าปริมาณปุ๋ยท่ีจะใช้ซึ่งได้จากการวิ¬เคราะห์ดิน มักต่ํากว่าความเป็นจริง จึง

มิได้นํามาแสดงไว้ คงแสดงแต่ตารางท่ีแนะนําในแหล่งปลูกกาแฟสําคัญๆ คือ ฮาวาย ซึ่งปลูกกลางแจ้งไม่มีไม้

บังร่ม และใส่ปุ๋ยมากท่ีสุดในบรรดาแหล่งปลูกกาแฟท้ังหลาย และตารางท่ีแนะนําในอินเดีย ซึ่งปลูกกาแฟโดยมี

ไม้บังร่ม ข้อแนะนําสําหรับผู้ท่ีจะทําการทดลองเก่ียวกับปุ๋ยกาแฟ คือควรจะมีการศึกษาถึงปัจจัยนี้ด้วย เช่น มี

ร่มเงา 0, 25, 50, 75, 100 เปอร์เซ็นต์ หรือจํานวนชั่วโมงของแสงแดดท่ีกาแฟได้รับ ก็จะสมบูรณ์และเป็น

ประโยชน์มากทีเดียว 



 

 

สูตรปุ๋ยและอัตราและช่วงเวลาในการใส่จะแนะนําให้เห็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาดังนี ้
 

ตารางท่ี 10 แสดงอัตราการใส่ปุ๋ยกาแฟของชาวไร่กาแฟท่ีมลรัฐฮาวาย เป็นอัตรา กรัม/ต้น 

อายุกาแฟ เริ่มฤดูฝน 15-15-15 กลางฤดูฝน 15-15-15 กลางฤดูฝน 
แอมโมเนียมซัลเฟต 

1 - 200 100 
2 200 200 200 
3 350 350 300 
4 550 550 400 
5 800 800 400 

ในฮาวายปลูกกาแฟกลางแจ้งไม่มีร่มเงา 

จํานวนปุ๋ยกิโลกรัม/ไร่ = อัตรา/ต้น x จํานวนต้น/ไร่ 
 

ตารางท่ี 11 แสดงอัตราและระยะเวลาท่ีแนะนําให้ใส่ปุ๋ยกาแฟในประเทศอินเดีย 

อายุปี ปุ๋ยสูตร พฤษภาคม 
กรัม 

กรกฎาคม 
กรัม 

กันยายน 
กรัม 

ตุลาคม 
กรัม 

1 16-20-0 
21-0-0 

- 
- 

37 
- 

75 
- 

- 
75 

2 16-20-0 
21-0-0 

85 
- 

85 
- 

85 
- 

- 
75 

3 15-15-15 
หรือ 

17-17-17 
21-0-0 

150 
 
 
- 

150 
 
 
- 

150 
 
 
- 

- 
 
 

200 
4 15-15-15 

หรือ 
17-17-17 
21-0-0 

250 
 
 
- 

250 
 
 
- 

250 
 
 
- 

- 
 
 

250 
 

5 15-15-15 
หรือ 

17-17-17 
21-0-0 

350 
 
 
- 

350 
 
 
- 

350 
 
 
- 

- 
 
 

250 



 

 

ในประเทศอินเดียปลูกกาแฟโดยมีร่มเงา ระยะปลูก 2.5x2.5 เมตร ปุ๋ยกาแฟไม่ต้องเพ่ิมหลังปีท่ี 5 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยให้ต้นกาแฟท่ีปลูกกลางแจ้งและกาแฟท่ีปลูกโดยมีร่มเงา 

อายุกาแฟ จํานวนปุ๋ยกรัม/ต้น จํานวนปุ๋ยกรัม/ต้น 
 15-15-15 21-0-0 15-15-15 21-0-0 
1 200 100 150 75 
2 400 200 255 75 
3 700 300 450 200 
4 1,100 400 750 250 
5 1,600 400 1,050 250 
 

*ปุ๋ย ๑๖-๒๐-๐ 

ราคาปุ๋ยเม่ือกันยายน ๒๕๒๒ ปุ๋ย ๑๕-๑๕-๑๕ ประมาณ ๕.๐๐ บาท/กก. แอมโมเนียมซัลเฟต ๓.๐๐ บาท/

กก. ปุ๋ย ๑๖-๒๐-๐ ประมาณ ๔.๗๕ บาท/กก. 

ในปีแรกจะต้องบวกค่าปุ๋ยรองก้นหลุมด้วย ตามชนิดปุ๋ยท่ีใช้ดังนี ้

** ทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต ๑๐๐ กรัม/ต้น = ๐.๗๐ บาท/ต้น = ๑๗๕.๒๐ บาท/ไร ่

รอคฟอสเฟต ๒๐๐-๕๐๐ กรัม/ต้น = ๐.๔๐-๐.๙๐ บาท/ต้น = ๑๘๐-๒๒๙.๔๐ บาท/ไร ่

กระดูกป่น ๒๐๐ กรัม/ต้น = ๐.๙๐ บาท/ต้น = ๒๒๙.๔๐ บาท/ไร่ 

จากตารางเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการปลูกกาแฟกลางแจ้ง โดยไม่มีร่มเงา จะต้องใส่ปุ๋ยเป็นจํานวน

มากกว่ากาแฟท่ีปลูกโดยมีร่มเงา เม่ือคิดดูแล้วจะใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่ากันประมาณ ๓๔.๙๕% กาแฟจะ

ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมาก แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปจํานวนมากก็จะไปยับยั้งการเป็นประโยชน์

ของฟอสฟอรัส และในทางตรงกันข้าม ถ้าฟอสฟอรัสมีมากก็จะทําให้การ เป็นประโยชน์ของไนโตรเจนมีน้อยลง 

และในระยะแรกนั้น ธาตุโปแตสเซียม อาจยังไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ เพราะดินถูเขาโดยมากมีโปแตสเซียมสูงอยู่

แล้ว แต่เม่ือกาแฟเริ่มให้ผล จําเป็นต้องใส่ธาตุโปแตสเซียมให้ด้วย ดังนั้นปุ๋ยท่ีแนะนําจึงมีอัตราส่วน 1:1:1 

การใส่ปุ๋ยให้หว่านรอบโคนต้นภายในทรงพุ่ม แล้วเกลี่ยเบาๆ ให้ เข้ากับดิน ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการ

ทําลายรากฝอยหาอาหารของกาแฟบนผิวดิน วิธีสังเกตว่าต้นกาแฟมีความอุดมสมบูรณ์หรือแสดงอาการขาด

ธาตุอาหารใดหรือไม่ จําเป็นต้องสังเกตเพราะบางครั้งถึงแม้จะใส่ปุ๋ยให้แล้ว แต่ยังแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 

แสดงว่าอาหารยังไม่เพียงพอ อาจเป็นเพราะติดผลดกเกินไป หรือได้รับแสงแดดมากเกินไป จําเป็นต้องแก้ไข

โดยเร็ว โดยการเพ่ิมปริมาณปุ๋ย หรือเพ่ิมร่มเงาให้ต้นกาแฟ ถ้าหากไม่สามารถท่ีจะลงทุนใส่ปุ๋ยให้ต้นกาแฟได้

อีก 



 

 

ต้นกาแฟท่ีสมบูรณ์จะมีลักษณะใบเขียวเป็นมัน ส่วนต้นท่ีไม่สมบูรณ์ เพราะขาดธาตุอาหารนั้นจะ

แสดงออกมาให้เห็นได้ดังนี ้

ไนโตรเจน ต้นกาแฟท่ีขาดธาตุนี้จะแสดงอาการใบเหลืองท่ัวท้ังใบ ท้ังต้น มักสังเกตได้ง่ายว่าต้นท่ีมี

อาการจะได้รับแสงแดดมาก 

ฟอสฟอรัส ต้นกาแฟท่ีขาดธาตุนี้จะแสดงอาการใบแก่จะมีสีเขียวออกน้ําเงิน ตกห้อย และบิดกลับข้าง 

แล้วตามด้วยแถบสีเหลืองมะนาว ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นสีบรอนซ์แดง แต่พบได้น้อยในไร ่

โปแตสเซียม ต้นกาแฟท่ีขาดธาตุนี้ จะแสดงอาการจากใบแก่ก่อน โดยบริเวณขอบใบจะแห้งเป็นสี

น้ําตาลรอบๆ ใบ อาจตายด้วยอาการใบร่วง เพราะธาตุโปแตสเซียมจะถูกดึงไปอยู่ท่ีบริเวณผลมากสังกะสี ต้น

กาแฟมักแสดงอาการขาดธาตุนี้อย่างเด่นชัดได้ทุกระยะ คือมีอาการด่างท่ีใบอ่อน ทําให้ปล้องสั้น ใบเล็กแคบ 

อาจตายด้วยอาการตายท่ีปลายก่ิงเข้ามา 

แมกนีเซียม ต้นกาแฟท่ีขาดมักแสดงอาการขาด เม่ือใส่โปแตสเซียมมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เม่ือคลุมดินรอบต้นอย่างหนามาก มีอาการด่างท่ีใบแก่ เส้นกลางใบจะเหลือง และมีแถบสีเขียว เล็กๆ อยู่ข้าง

ใดข้างหนึ่ง 

สําหรับการให้ปุ๋ยทางใบ เพ่ือแก้อาการขาดธาตุอาหาร ใช้ส่วนผสมข้างล่างนี้ ทําการฉีดพ่นให้แก้ไข

ก่อนออกดอกและภายหลังมรสุม หรือเม่ือต้นกาแฟแสดงอาการขาด 
 

ตารางท่ี 13 อาการขาดธาตุอาหารทําการฉีดพ่นให้แก้ไขก่อนออกดอก 

อาการขาด สารเคมี อัตราส่วน 
Zn ซิงค์ซัลเฟต 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
Mg แมกนีเซียมซัลเฟต 25 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
N ยูเรีย 200 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
NP แอมโมฟอส 500 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
K นิวเรทออฟโปแตส 35 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
 

หมายเหตุ 

1. การใช้แอมโมเนี่ยมซัลเฟตติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด หลังการใช้เป็นเวลา 

4 ปี ควรใส่หินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต บดละเอียด 350 กก./ไร ่

2. การใช้ปุ๋ยเคมี เป็นเวลานานจะทําให้โครงสร้างของดินเสีย ความร่วนซุย ควรมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือ

ปุ๋ยหมัก อัตราประมาณ 10 กก./ต้น/ปี จะเป็นประโยชน์ และได้ผลดีมากข้ึน 



 

 

3. การใส่ปุ๋ยให้กาแฟท่ีปลูกบนข้ันบันไดเฉพาะต้น ควรใส่ปุ๋ยทางด้านในให้มากกว่าทางด้านนอก 

เพราะมักจะพบว่ารากกาแฟจะไปรวมกับทางด้านนอกมาก การใส่ปุ๋ยด้านใน จะช่วยกระตุ้นให้รากกาแฟแผ่

ขยายเข้าด้านในด้วย 

4. การตัดแต่งก่ิง การตัดแต่งก่ิง เป็นการควบคุมลักษณะทรงพุ่ม และความสูงของต้น ซึ่งมีผลต่อการ

เก็บเก่ียว ซึ่งประกอบด้วยวิธีการตัดยอด เพ่ือให้สูงเท่าท่ีจะสะดวกในการเก็บเก่ียว ตัดก่ิง ท่ีอ่อนแอและก่ิงแห้ง 

เด็ดหน่อก่ิงตั้งท่ีออกมาแน่นเกินไป ตัดก่ิงแขนงชุดท่ีสอง ท่ีอยู่ติดลําต้นเกินไปออก ตัดก่ิงท่ีงอกสวนกันภายใน

ทรงพุ่มออก และตัดก่ิงล่างบนพ้ืนดินท่ีติดดินออก 

การศึกษาถึงอุปนิสัย การเจริญเติบโตให้ผลผลิตและการแตกก่ิงก้านสาขาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะ

ช่วยให้เข้าใจถึงเหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องตัดแต่งก่ิง และจะทําให้สามารถทําการตัดแต่งได้ถูกต้อง กล่าว

โดยสรุป 

8.2 การให้น้ํา  

 การปลูกกาแฟส่วนใหญ่อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีปลูกกาแฟควรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 

1,200-1,500 มิลลิลิตรต่อปี ควรดูแลให้ดินชื้นอยู่สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหลังปลูกใหม่ๆ ตั้งแต่ช่วงท่ีต้นกาแฟยัง

มีขนาดเล็กจนกระท่ังให้ผลผลิตใน 1 รอบการผลิต ต้นกาแฟมีความต้องการน้ํา ดังนี ้

1. ช่วงท่ีดอกตูม ดอกกาแฟมีการพัฒนาจากเซลล์เล็กๆ เปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มดอก กลุ่มดอกนี้จะ

เจริญเติบโตเพ่ิมขนาดข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังโตเต็มท่ีแล้วดอกจะหยุดเจริญหรือเรียกได้ว่า อยู่ในช่วงพักตัว การ

พักตัวควรมีระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 5-6 สัปดาห์ ช่วงพักตัวนี้เป็นช่วงท่ีกาแฟไม่ต้องการน้ํา ดอกจึงจะมีการพักตัว

เต็มท่ีและหลังจากดอกพักตัวเต็มท่ีแล้ว เม่ือได้ฝนหรือน้ําจึงจะบานพร้อมเพรียงกัน 

2. ช่วงท่ีดอกพักตัวสมบูรณ์และจะออกจากการพักตัว หลังจากดอกกาแฟได้พักตัวเต็มท่ีโดยการผ่าน

ช่วงแล้งยาวนานพอสมควรแล้วเม่ือได้ฝนหรือน้ําในปริมาณท่ีเพียงพอ ดอกจะออกจากการพักตัวและเริ่ม

เจริญเติบโต มีขนาดใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ จนเห็นเป็นดอกสีขาว ในการออกจากการพักตัวนี้ บางครั้งฝนอาจตกน้อย 

จนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการออกจากการพักตัวและการเจริญเติบโตของดอกได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ควรให้

น้ําเพ่ิมเติม เพ่ือให้ดอกบานได้เต็มท่ีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ทําให้เก็บเก่ียวผลกาแฟได้พร้อม

กัน หลังจากดอกมีการพักตัวสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะออกจากการพักตัวนั้น ต้นกาแฟต้องการน้ําเป็นปริมาณ

มาก หากมีฝนตกเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ดอกและผลพัฒนาได้ไม่เต็มท่ี ดอกจะเหี่ยวและฝ่อไปไม่มีการติดผล 

ดังนั้นควรให้น้ําเพ่ือช่วยให้ดอกมีการพัฒนาและติดผลได้ด ี

3. ช่วงท่ีดอกบาน ดอกกาแฟมักจะบานภายใน 7-10 วัน หลังจากได้รับน้ําฝนในปริมาณท่ีเพียงพอ 

ช่วงนี้กาแฟไม่ต้องการน้ําฝนเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้เพราะขณะท่ีดอกบานเป็นช่วงท่ีดอกกําลังจะได้รับการผสม

ละอองเกสรจากต้นอ่ืน หากมีฝนตกหรือมีการให้น้ําแบบพ่นฝอย น้ําจะละละออกเกสรตัวผู้ให้หลุดออก ไม่



 

 

สามารถปลิวไปผสมกับดอกอ่ืนๆ ได้ ทําให้จํานวนดอกกาแฟท่ีได้รับการผสมลดลง ดอกกาแฟจะไม่ติดผล 

ผลผลิตจะต่ํา ดังนั้นจะพบว่าในปีท่ีมีฝนตกในช่วงวันท่ีดอกชุดใหญ่บานพอดีผลผลิตในปีนั้นจะต่ํา 

4. ช่วงเริ่มติดผล หลังจากดอกได้รับการผสมเกสรแล้ว มีการติดผลเกิดข้ึน ผลจะมีขนาดเล็กมาก อยู่

เบียดกันเป็นกลุ่ม ช่วงนี้ถ้าความชื้นในดินไม่เพียงพอ ดอกท่ีเริ่มติดแล้วอาจจะฝ่อหรือเหลืองหลุดร่วงไปเป็น

จํานวนมาก หากให้น้ําแล้วในช่วงท่ีดอกบานและดนิยังชื้นอยู่อาจจะไม่ต้องให้น้ําในช่วงนี้ แต่ถ้ายังไม่ได้ให้น้ํามา

ก่อนและฝนท้ิงช่วงนานกว่า 3 สัปดาห์ ควรให้น้ําทุกๆ  3-4 สัปดาห ์

5. ช่วงท่ีผลกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ช่วงท่ีผลขยายตัวอย่างรวดเร็วและช่วงท่ีผลสะสมน้ําหนักแห้ง 

เป็นช่วงท่ีสําคัญท่ีสุด ต้นกาแฟไม่ควรขาดน้ําในช่วงนี้ (อายุ 3-4 เดือนหลังดอกบาน) เพราะผลจะขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วจนขนาดเมล็ดเพริกไทย ขยายโตข้ึนเรื่อยๆ เป็นเวลา 3 เดือน ผลจะสร้างเนื้อเยื่อรอบๆ เมล็ด

มากกว่าเนื้อเมล็ด และสร้างช่องว่างไว้ให้เมล็ดเจริญเติบโตต่อมาในภายหลัง ถ้าช่วงนี้ต้นกาแฟขาดน้ํา เนื้อเยื่อ

รอบๆ เมล็ดขยายตัวได้น้อย ช่องว่างท่ีสร้างไว้ให้เมล็ดเติบโตจะมีขนาดเล็ก ทําให้ได้เมล็ดขนาดเล็กด้วย ซึ่งเป็น

สาเหตุให้ผลผลิตต่ํา หากฝนไม่ตกในช่วงนี้ควรให้น้ําแก่ต้นกาแฟ สําหรับช่วงผลสะสมน้ําหนักแห้ง ซึ่งเป็นข่วง

ระยะต่อจากช่วงผลขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงท่ีผลสร้างเนื้อเมล็ด ในช่วงนี้ดินควรจะมีความชื้น โดย

ปกติฝนจะตกสมํ่าเสมอหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จึงไม่มีปัญหาการขาดน้ําในระยะเวลาดังกล่าว แต่ถ้า

ช่วงท่ีฝนแล้งนานกว่า 3 สัปดาห์ ควรให้น้ําช่วย 
 



 

 

9. การจัดการศัตรูพืช 

9.1 การกาจัดวัชพืชในสวนกาแฟโรบัสตา  
วิธีการกาจัดวัชพืชในสวนกาแฟ  
การกําจัดวัชพืช ในสวนกาแฟมีความสําคัญในสวนกาแฟท่ีปลูกใหม่มากกว่าสวนกาแฟ ท่ีมีอายุหลายป ี

เพราะสวนท่ีปลูก ใหม่แสงแดดส่องได้ท่ัวถึง วัชพืชจึงเจริญงอกงามได้เต็มท่ี การกําจัดวัชพืชสามารถทําได้
หลายวิธ ีข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพของ วัชพืช สภาพภูมิประเทศ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการกําจัด  

- การใช้แรงงาน หรือ การใช้เครื่องจักรตัดวัชพืชเหนือระดับผิวดิน วิธี นี้เหมาะสําหรับสภาพพ้ืนท่ี 
ๆ ไม่สามารถ ใช้เครื่องจักรได้ สําหรับการใช้จอบถากหรือดายวัชพืชในสวนกาแฟท่ีปลูกบนท่ีลาดเชิงเขาต้อง
ระวัง เป็นพิเศษ เพราะการดายหญ้าเป็นการถากเอาหน้าดินออกไปด้วย อาจมีส่วนทําให้เกิดการ 
ชะล้างหรือพังทะลายของดินเพ่ิมข้ึน  

- การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว เพ่ือ ลดปัญหาการแข่งขันของวัชพืชและช่วยรักษาความชื้น เพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  

- การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช เป็น วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและลงทุนน้อย สามารถใช้ได้ท้ังสวนขนาด
เล็กและใหญ่ตามอัตราท่ีปรากฏในตารางข้างล่างโดยผสมน้าสะอาด 60 – 80 ลิตร/ไร ่ใช้หัวพ่นรูปพัดพ่นให้ท่ัว
ต้นวัชพืช โดยหลีกเลี่ยงละอองเกสรไม่ให้ไปถูกใบและต้นกาแฟ  
 

ตารางท่ี 14 สารกําจัดวัชพืชท่ีใช้ในสวนกาแฟมีดังตารางต่อไปนี้ 
สารกําจัดวัชพืช อัตราท่ีใช้ 

(กรัม หรือ ซีซี/ไร)่ 
กําหนดการใช้ ประเภทวัชพืชท่ี

ควบคุมได้ 
หมายเหตุ 

พาราควอต  
(27.6 %AS)  

300 – 800  พ่นหลังวัชพืชงอกและ 
กาลังอยู่ในระยะเจริญ 
เติบโต สูงไม่เกิน 15 ซม.  

วัชพืชปีเดียวใบแคบ 
และใบกว้าง  

หลีกเลี่ยงสารกาจัด
วัชพืช สัมผัสใบและ
ต้นกาแฟท่ีมี สีเขียว  

กลูโฟสิเนต 
แอมโมเนียม 
(15%SL)  

800 – 2,000  พ่นหลังวัชพืชงอกและ 
อยู่ในระยะกาลังเจริญ 
เติบโตและก่อนออกดอก  

วัชพืชปีเดียวใช้อัตรา
ต่ํา วัชพืช ข้ามปี เช่น 
หญ้าคาใช้อัตราสูง  

ระยะปลอดฝน 
ประมาณ 4 – 6 ชม.  

ไกลโฟเซส (48%AS)  330 – 750  พ่นหลังวัชพืชงอกและ 
อยู่ในระยะเจริญเติบโต 
มีความสูงไม่เกิน 15 ซม.  

วัชพืชปเีดียวใช้อัตรา
ต่ํา วัชพืช ข้ามปี เช่น 
หญ้าคาใช้อัตราสูง  

ระยะปลอด ฝน 
ประมาณ 4 – 6 ชม.  

กลูโฟซิเนท 
แอมโมเนียม
(15%SL)+ ไดยูรอน 
(80%WP)  

1,600 + 300  พ่นหลังวัชพืชงอกและ 
วัชพืชอยู่ในระยะ
เจริญเติบโต มีความสูง
ไม่เกิน 15 ซม.  

วัชพืชปีเดียวใบแคบ 
และ ใบกว้างท่ีงอกจาก
เมล็ด  

ไดยูรอน สามารถ
ควบคุมการงอกของ 
เมล็ดวัชพืชในดินได้ 
1 – 2 เดือน  

 



 

 

9.2 การป้องกันกาจัดโรคและแมลง  
โรคกาแฟ  
โรคราสนิม  
เช้ือสาเหตุ เชื้อ รา Helmileia vastatrix เชื้อราชนิดนี้สามารถเข้าทําลายท้ังกาแฟอาราบิกา และ 

กาแฟโรบัสตา แต ่ทําความเสียหายรุนแรง กับกาแฟอาราบิกามากกว่า โรครา สนิมสามารถเข้าทําลายได้ท้ัง
ใบแก่และใบอ่อน ท้ังใน ระยะต้นกล้าและต้นโต  

ลักษณะอาการ อาการ ครั้งแรกจะเห็นเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ ขนาด 3 – 4 มิลลิเมตร ด้านใต้ของใบ 
แผลเหล่านี้จะขยายโตข้ึน สีของแผลท่ีเป็นโรคจะมีสีส้ม ผงสีส้มในแผลคือสปอร์ของเชื้อราด้านบนของใบซึ่งอยู่
ตรงข้ามจุดท่ีเป็นโรค มักจะแห้งมีสีน้ําตาล เม่ือโรคเจริญเติบโตเต็มท่ี สีของแผลจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเหลือง 
ขนาดของแผลจะขยายโตข้ึนไม่มากนัก เม่ือเปรียบเทียบ ราสนิมท่ีเกิดกับกาแฟอาราบิกาและโรบัสตา ในข้ัน
การเป็นโรครุนแรงใบของกาแฟโรบัสตาท่ีเป็นโรคจะไม่ร่วง ยังคงติดกับต้น จนถึงปลายฤดูฝนแต่จานวนแผล
อาจเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการป้องกันกําจัด  
1. มีสารป้องกันกาจัดเชื้อราหลายชนิด ท่ีสามารถป้องกันและกําจัดได้ เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 

85%WP อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร  
2. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์กาแฟโรบัสตาท่ีมีลักษณะใบเล็ก เรียว ยาว ควรเลือกปลูกเฉพาะ พันธุ์

โรบัสตาท่ีมีใบใหญ่ ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคราสนิม  
โรคใบไหม้สีน้าตาล  
เช้ือสาเหตุ เชื้อ รา Colletotrichum c offeanum Noack. and C. gloeosporioides (Penz) and 

Sacc.  

ลักษณะอาการ อาการ เริ่มแรกเกิดจุดกลมสีน้ําตาล แล้วขยายใหญ่ข้ึน กลางแผลจะเห็นอาการ
เนื้อเยื่อตายมีสีน้ําตาลไหม้ เม่ือแผลแต่ละจุดขยายมารวมกัน จะแสดงอาการเหมือนใบไหม้ โรคนี้จะพบเห็นได้
ท่ัวไปในสภาพอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือเกิดจากพืชได้รับบาดแผลเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
ทําให้เป็นช่องทางของเชื้อในการเข้าทําลายพืช  

แนวทางการป้องกันกําจัด พ่น สารบอร์โดมิกซ์เจอร์ (Bordeaux mixture) 0.5 % หากจําเป็น  
โรคแอนแทรคโนสท่ีผล  
เช้ือสาเหตุ เชื้อ รา Colletotrichum coffeanum Noack. and C. gloeosporioides (Penz) and 

Sacc.  

ลักษณะอาการ มักพบในต้นกาแฟท่ีให้ผลผลิตมาก เชื้อสามารถเข้าทําลายท้ังในผลอ่อนและผลแก่ 
อาการท่ีปรากฏครั้งแรกจะเห็นเป็นจุดสีน้ําตาลเข้มบนด้านใดด้านหนึ่งของผล จุดแผลเหล่านี้จะขยายออกและ
รวมกันเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอนและมีอาการเนื้อเยื่อยุบ ต่อมาผลจะหยุดการเจริญและเปลี่ยนเป็นสีดํา แต่
ยังคงติดอยู่บนก่ิงกาแฟ  



 

 

แนวทางการป้องกันกําจัด  
1. เก็บผลและตัดแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคเผาทําลาย  
2. หลังเก็บเก่ียวกาแฟแล้วควรตัดแต่งก่ิงและเพ่ิมความแข็งแรงให้กับต้นพืช  
3. พ่นด้วยสารเคมีแมนโคเซบ (mancozeb) หรือ คอปเปอร ์(copper) เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ

โรค  
โรคกิ่งแห้ง  
เช้ือสาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack. and C. gloeosporioides(Penz) and 

Sacc.  

ลักษณะอาการ จะปรากฏอาการใบเหลืองและไหม้บนก่ิงสีเขียว เม่ือสังเกตท่ีก่ิง จะเห็นแผลเนื่องจาก
เนื้อเยื่อตาย บริเวณข้อและปล้องขยายไปตาม ปลายก่ิง ใบท่ีแสดงอาการเหลืองจะร่วง ในเวลาต่อมา ก่ิงจะ
เหี่ยวและแห้ง ตาดอกเหี่ยว โรคนี้โดยปกติจะพบในสภาพอากาศแห้งแล้ง เริ่มต้นแผลอาจเกิดจากใบไหม้เพราะ
แดด หรือเกิดจากแมลงหรือ เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทําให้พืชอ่อนแอเหมาะต่อการเข้าทําลายของเชื้อเช่น 
สภาพอากาศแล้งมาเป็นเวลายาวนาน การขาดร่มเงาเป็นต้น  

แนวทางการป้องกันกาจัด  
1. ตัดแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคออก และพ่นสารบอร์โดมิกซ์เจอร์ หรือ แมนโคเซบ 5%  
2. รักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสมและคลุมโคนรอบ ๆ ต้นพืชเพ่ือรักษาระดับความชื้นในดิน  
3. บํารุงต้นพืชให้แข็งแรงเพ่ือป้องกันการเข้าทาลายของเชื้อ  

 

แมลงศัตรูกาแฟ  
หนอนกาแฟสีแดง (Red Coffee Borer) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zeazera coffee Nieth หนอนเจาะ

ลําต้น เป็นปัญหาท่ีทําให้เกิดความเสียหายแก่ต้น และก่ิงของกาแฟอยู่ท่ัวไป ต้นหรือก่ิงกาแฟท่ีถูกหนอนเจาะ
จะหักโค่น เม่ือโดนลมแรง ความเสียหายเกิดข้ึนจากตัวหนอนกัดเจาะเข้าไปในก่ิงและลําต้น เป็นเหตุให้ยอด
แห้ง ก่ิงโค่นหักตรงบริเวณท่ีหนอนกัดเจาะ ตัวเต็มวัยมีสีขาวนวล มีจุดประสีดําอยู่เต็มบริเวณปีกคู่หน้า ตัว
หนอนมีสีแดง หรือน้ําตาลแดง มีลายวงแหวนสีเหลืองและมีขนสีขาวบนส่วนท้อง หลังจากท่ีผีเสื้อตัวเมีย ได้รับ
การผสมพันธุ์จะวางไข่ติดไว้กับก่ิงและลําต้น ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ไข่จะฟักออกเป็นตัวหนอน เม่ือหนอนมี
อาย ุ2 – 3 เดือน ก็จะโตเต็มท่ี ในช่วงนี้หนอนจะกัดเจาะเปลือกจนเป็นรูกลม มองเห็นได้จากภายนอก แล้วตัว
หนอนก็จะเจริญเป็นดักแด้ และตัวเต็มวัยต่อไป ศัตรูธรรมชาติ ของหนอนชนิดนี้คือ Isosturmia 
chatterjeeana Bar. และ Carcelia kockiana Towns.  

แนวทางการป้องกันกําจัด  

1. ทําลายพืชอาศัยอ่ืน ๆ ในบริเวณรอบๆ สวนกาแฟ เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอาศัยและขยายพันธุ ์ 

2. รักษาบริเวณสวนให้สะอาดและหม่ันตรวจดูตามต้นและก่ิงกาแฟอยู่เสมอ  

3. หากพบรอยท่ีหนอนเจาะเข้าทําลาย ให้ตัดก่ิงนาไปเผาไฟ เพ่ือลดการขยายพันธุ์ต่อไป 

มอดเจาะกิ่งกาแฟ (Twig Borer) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Xyleborus morstatti Hag.  



 

 

ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กกว่าหัวเข็มหมุด เจาะเข้าไปในก่ิง ทําลายจนเกิดเป็นโพรง 
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อยู่ภายใน ทําให้ต้นกาแฟ แสดงอาการอ่อนแอ ก่ิงจะเริ่มแห้งตาย เป็นสาเหตุให้เชื้อ
โรคเข้าทําลายในระยะต่อมา ศัตรูธรรมชาติท่ีพบคือ Tetrastichus xylebororum dom.  

แนวทางการป้องกันกําจัด  
1. ตัดแต่งก่ิงท่ีถูกทาลายและก่ิงท่ีแสดงอาการก่ิงแห้งเผาท้ิงเพ่ือไม่ให้เป็น แหล่งสะสมของมอด  
2. บํารุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงเพ่ือลดการเข้าทําลายของแมลง  
มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hypothenemus hampei 

(Ferris)  
มอดกาแฟเป็นแมลงปีกแข็ง สีดํา ขนาด 1 มม. เข้าไปทําลาย วางไข่และขยายพันธุ์อยู่ภายในผลกาแฟ

ท่ีมีขนาด ตั้งแต่ 0.5 ซม. ข้ึนไปอาศัยกัดกิน อยู่ภายในจนกระท่ังผลกาแฟเริ่มสุกและสุกเป็นสีแดงประมาณ
เดือนธันวาคม ถึง มกราคม ระยะนี้จะมีปริมาณของมอดเพ่ิมสูงข้ึนมาก ทําให้กาแฟ ถูกทําลายเสียหายมากข้ึน 
และจะทําลายต่อเนื่องไปจนถึงเสร็จสิ้นการเก็บเก่ียว มอดจะติดผลกาแฟไปถึงลานตากของเกษตรกรต่อไป 
และจะมีมอด อาศัยอยู่ต่อไปอีกในผลกาแฟสุกจนแห้งดําท่ีติดค้างอยู่บนก่ิง และท่ีหล่นอยู่ใต้ต้นด้วย 

แนวทางการป้องกันกําจัด  
1. โดยวิธีทางเขตกรรม  
     1.1 ควรเก็บผลผลิตกาแฟในระยะเวลาและฤดูกาลท่ีถูกต้อง  
     1.2 อย่าปล่อยท้ิงผลกาแฟท่ีสุกแล้วหรือผลกาแฟแห้งให้ติดค้างอยู่บนต้น หรือร่วงหล่นลงสู่พ้ืนใต้

ทรงพุ่ม ควรกําจัดออกไปจากสวนให้หมด  
     1.3 ตัดแต่งก่ิงท่ีให้ผลแล้ว หรือก่ิงท่ีมีผลแห้งดําติดอยู่เป็นการกาจัดมอดท่ีหลบซ่อนอยู่ และทําให้

ทรงพุ่มกาแฟโปร่ง ไม่เกิดร่มเงามาก  
     1.4 หลีกเลี่ยงการตากผลกาแฟสุกบนพ้ืนดิน หรือตากอยู่ในบริเวณสวนกาแฟ หรือบริเวณ

ใกล้เคียง 
2. โดยชีววิธ ี 
     2.1 แมลงศัตรูธรรมชาติท่ีสําคัญเป็นพวกแตนเบียน ได้แก่ Prorops nasuta, Cephalonomia 

stephanoderis และ Phymastichus coffee แตนเบียนเหล่านี้มีอยู่ในอาฟริกาตอนกลาง และมีการนําเข้า
มาใช้ในหลายประเทศในลาตินอเมริกา แตนเบียนท่ีกล่าวมายังไม่พบในประเทศไทย  

     2.2 เชื้อรา Beauveria bassiana ทกให้เกิดโรคกับมอดกาแฟ ภายใต้สภาพ อากาศท่ีร้อนและชื้น 
สําหรับในประเทศไทยก็มีการพบเชื้อนี้ในธรรมชาต ิ 

3. โดยการใช้สารเคมี แนะนําให้ใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีท่ีกล่าวมาแล้ว ควรใช้สารฆ่า

แมลง เช่น พิริมิฟอส เมทธิล (pirimiphos methyl) 50% EC อัตรา 15 – 20 ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ  

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 80 – 95 ซีซี ต่อ น้ํา 20 ลิตร 

 



 

 

10. การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร แนะนําการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ดังนี ้

10.1 การเก็บเกี่ยว 

ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ควรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีสี

แดงหรือสีเหลือง หรือสีส้มแดง (ข้ึนอยู่กับพันธุ์) ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีผิวท้ังผล ไม่ควรเก็บผล

อ่อนท่ีมีสีเขียว ท้ังผล ผลร่วงหรือผลกาแฟท่ีสุกเกินไป ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวได้ ไม่ควรมีผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่

เหมาะสมเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวได้ท้ังหมด 

การสุกของเมล็ดกาแฟจะสุกไม่พร้อมกันท้ังต้น ดังนั้นจึงต้องทยอยเก็บเรื่อย ๆ ประมาณ 3 – 4 ครั้ง 
โดยเว้นระยะห่างกันประมาณ 20 วัน ต่อครั้ง  

 
10.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 

(1) วางแผนการเก็บเก่ียว โดยพิจารณากําลังความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟ (การทําแห้ง) ด้วย 

เนื่องจากการผลิตเมล็ดกาแฟควรทําในวันท่ีเก็บเก่ียวทันที ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวในรอบการเก็บเก่ียว หรือแปลง

ท่ีต่างกัน ถือเป็นคนละรุ่น การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวต้องแยกจากกัน 

(2) กําจัดวัชพืช ก่ิงไม้ และผลกาแฟท่ีร่วงใต้ต้นก่อนเก็บเก่ียว 

(3) ควรหาวัสดุท่ีเหมาะสม เช่น ผ้าใบ ปูใต้ต้นกาแฟ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนกับผลกาแฟสุกเก่าท่ี

หล่นใต้ต้น 

(4) ใช้มือปลิดผลกาแฟท่ีสุกแก่เหมาะสมใส่ภาชนะ เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบป่านท่ีสะอาด 

และเก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงลงบนสิ่งปูรอง 

(5) ไม่ควรเก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงบนพ้ืนดินเกิน 1 วัน เนื่องจากผลกาแฟอาจปนเปื้อนเชื้อรา 

(6) นําผลกาแฟไปคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน 24 

ชั่วโมง 

10.3. การจัดการในแปลงปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยว 

ควรจัดการแปลงปลูกภายหลังการเก็บเก่ียว โดยกําจัดผลกาแฟสุก หรือผลแห้งท่ีติดค้างบนก่ิง หรือ

ร่วงหล่นใต้ต้นกาแฟ เพ่ือป้องกันการระบาดของมอดเจาะหนอนกาแฟ (coffee berry borer) 

การผลิตเมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพดี นอกจากจะเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผล
กาแฟอย่างต่อเนื่องใน ระยะก่อนเก็บเก่ียวแล้ว ยังข้ึนกับข้ันตอนต่างๆ หลังการเก็บเก่ียว ซึ่งแบ่งออกเป็น
ข้ันตอนต่างๆ ดงันี ้ 

10.4 การตากแห้ง  



 

 

- เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ควรมีการคัดเลือกผลกาแฟในเบื้องต้นโดยนําผลไปเทลงในภาชนะ
บรรจุน้ํา คัดผลกาแฟลอยน้ําท้ิงเพราะเป็น ผลท่ีสุกเกินไป ผลแห้ง และผลท่ีถูกแมลงทําลาย  

- จากนั้นนาผลกาแฟท่ีจมน้ําไปตากบนลานซีเมนต์ท่ีสะอาด อากาศถ่ายเทดี แสงแดดตลอดท้ังวัน 
ก่อนตากอาจรองด้วยตาข่ายสีฟ้า เพ่ือสะดวก ในการเก็บผลกาแฟในช่วงฝนตก  

- ในช่วง 10 วัน แรกของการตาก ควรเกลี่ยผลกาแฟให้มีความหนาประมาณ 4 – 5 ซม. และควรพลิก
กลับผลกาแฟ วันละ 2 – 3 ครั้ง เพ่ือไม่ให้เกิด กลิ่นหมักของกาแฟสารท่ีได้ หลังจากสีเปลือกออก  

-  เม่ือผลเริ่มแห้ง อาจจะกอบหนาข้ึนเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีตาก ในตอนเย็นควรเก็บผลมากองรวมกัน 
คลุมด้วยผ้าพลาสติกเพ่ือกันน้ําค้าง  

- ระยะเวลาในการตากจนผลแห้ง ประมาณ 15 – 20 วัน ข้ึนกับสภาพแวดล้อม  

- ผลแห้งท่ีเก็บควรมีความชื้นไม่เกิน 13% โดยน้าหนัก อาจตรวจสอบโดยการกําผลท่ีแห้ง แล้วเขย่า
จะเกิดเสียงดัง หรือ ใช้ฆ้อนทุบเมล็ดกาแฟดูว่าแตกหรือบี้ ถ้าเมล็ดแตกถือว่าแห้งใช้ได้  

- ผลท่ีแห้งแล้วมีความไวต่อการดูดกลิ่นได้ดีและเก็บได้ไม่นาน จึงควรกระเทาะเปลือก ออกทันทีหลัง
ตากแห้ง ด้วยเครื่องสีเปลือกกาแฟ จะได้ส่วนของเมล็ดกาแฟ  

10.5 การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ  
- ภาชนะบรรจ ุควรเก็บในกระสอบป่าน ท่ีสะอาด ใหม่ ปราศจากกลิ่นบรรจุให้เหลือพ้ืนท่ีปาก

กระสอบบ้างอย่าใส่จนเต็ม  

- โรงเก็บ ควรตั้งอยู่ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี อากาศไม่ร้อน ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเก็บไม่ควรเกิน 60 
% ตั้งกระสอบท่ีบรรจุกาแฟบนพ้ืนท่ี ยกสูง 15 ซม. ห่างจากฝาผนัง และหลังคาประมาณ 50 และ 100 ซม.  

- ระยะเวลาในการเก็บรักษา คุณภาพเมล็ดกาแฟเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้าข้ึนกับ อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และระยะเวลาในการเก็บรักษาเป็นระยะ เวลานาน ความชื้นในเมล็ดกาแฟไม่ควรเกิน 13%  

สุขลักษณะและความสะอาด  
- กําจัดพืชเพ่ือไม่ให้แข่งขันกับกาแฟ หรือเป็นท่ีอยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของศัตรูกาแฟ  

- ควรเก็บเศษก่ิงแห้ง ท่ีติดค้างอยู่บนต้นและหล่นอยู่บริเวณใต้ต้นพืชออกเผาทําลาย  

- ควรเก็บผลกาแฟให้หมด ไม่ให้ตกค้างอยู่บนต้นและพ้ืนดิน เพ่ือขจัดแหล่งอาศัยของมอดกาแฟ  
มาตรฐานของเมล็ดกาแฟ  
ในการรับซื้อเมล็ดกาแฟของบางบริษัทต้องการเมล็ด กาแฟท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น ข้อบกพร่องท่ีพบใน

เมล็ดกาแฟเป็นสาเหตุให้รสชาติของกาแฟเสียไป จึงทาให้ขายผลผลิตได้ราคาต่ํา ข้อบกพร่องนี้แบ่งออกเป็น 2 
ชนิดคือ  
ชนิดท่ี 1 ข้อบกพร่องชนิดร้ายแรง เพราะทําให้ขายได้ในราคาต่ํา ไดแ้ก่  

สิ่งแปลกปลอม หมายถึง กรวด หิน โลหะต่าง ๆ ท่ีปนมากับเมล็ดกาแฟ  
เมล็ดดํา หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีดํากว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ด ซึ่งเกิดจากการเก็บผลกาแฟท่ีสุกไม่เต็มท่ี 

หรือในช่วงการตากผลกาแฟ มีฝนตกกาแฟเปียกจึงเกิดการหมัก  



 

 

ผลกาแฟแห้ง หมายถึง ผลกาแฟท่ีสีเปลือกออกไม่ได้  
ชนิดท่ี 2 ข้อบกพร่องชนิดท่ียอมรับได้บ้าง ได้แก่  

เมล็ดดําบางส่วน หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีเมล็ดดาน้อยกว่าครึ่งเมล็ด  

เปลือกส่วนต่าง ๆ หมายถึง ชิ้นส่วนของเปลือกนอกและเปลือกในท่ีติดมา  

เมล็ดแตก หมายถึง ชิ้นส่วนของเมล็ดกาแฟท่ีแตกออกมีขนาดน้อยกว่า 3 ใน 4 ส่วนของเมล็ด  

เมล็ดท่ีถูกแมลงทําลาย หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีรอยเจาะตั้งแต่ 1 รอยข้ึนไป  
นอกจากข้อบกพร่องท่ีกล่าวมานี ้การรับซื้ออาจคํานึงถึง ความช้ืนในเมล็ด ถ้าเกิน 13% ราคาจะ

ต่ําลง และถ้าพบว่ารสชาติในการชิม มีกลิ่นและรสชาติไม่ได้มาตรฐาน ก็จะไม่รับซื้อ  
10.4 การบันทึกข้อมูล  
- บันทึกข้อมูล วัน เดือน ป ีการปฏิบัติของข้ันตอนการผลิตทุกข้ันตอน เช่น การใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมี 

การให้น้ํา ชนิดและอัตราการใช ้ 

- บันทึกข้อมูล การเก็บเก่ียว อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ําฝน  

- ราคาผลผลิต  



 

 

11. การแปรรูป 

กระบวนการแปรรูป เพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟ โดยท่ัวไปมี 2 แบบ คือ 

11.1 กระบวนการแบบแห้ง (dry process) กระบวนการนี้นิยมใช้กับโรบัสตา และผลิตผลท่ีได้จาก 

กระบวนการ คือ เมล็ดกาแฟ 

การคัดเลือกผลกาแฟสด เทผลกาแฟสดลงในภาชนะท่ีบรรจุน้ําสะอาด คัดผลกาแฟท่ีลอยน้ําท้ิง และ/

หรือ คัดเลือกผลกาแฟท่ีสุกไม่เหมาะสม หรือผลกาแฟสดท่ีมีร่องรอยการเข้าทําลายของมอดเจาะผลกาแฟออก

ด้วยตาเปล่า 

การตาก 

(1) นําผลกาแฟสดท่ีผ่านการคัดเลือกไปตากบนลานตาก เช่น ซีเมนต์ หรือแคร่ไม้ไผ่ ท่ีสะอาด และ

ควรมีวัสดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพ่ือสะดวกในการเก็บถ้ามีฝนตก 

(2) สถานท่ีตากผลกาแฟ ต้องสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดตลอดท้ังวัน ห่างไกลจากแหล่ง

ปนเปื้อนและควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟและศัตรูพืชอ่ืนๆ เช่น การ

ติดกับดัก รอบๆ ลานตาก นอกจากนี้ควรป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ามาในลานตาก 

(3) ควรเกลี่ยผลกาแฟให้มีความหนา ไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร และพลิกกลับผลกาแฟอย่างสมํ่าเสมอ ตามคําแนะนําวันละ 4 ครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้

ให้ลดความหนาของการตากผลกาแฟ เพ่ือป้องกันการข้ึนราของผลกาแฟท่ีอยู่ด้านล่าง 

(4) ในช่วงเวลาเย็น ชว่งแรกท่ีเริ่มตากและผลกาแฟยังเปียกอยู่ ควรนําผลกาแฟเข้าท่ีร่มในตอน

กลางคืน แต่ไม่คลุม เพ่ือป้องกันการควบแน่นของหยดน้ํา ซึ่งจะทําให้ผลกาแฟเปียกอีกครั้ง หลังจากตากโดย

ได้รับแสงแดดเต็มท่ี 5 – 7 วัน ให้ระวังอย่าให้ผลกาแฟเปียกอีกครั้งจากฝนหรือน้ําค้าง โดยต้องเก็บผลกาแฟ

เข้าท่ีร่มและ/หรือคลุมด้วยผ้าพลาสติกเวลากลางคืนหรือฝนตก 

(5) ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสม เม่ือได้รับแสงแดดเต็มท่ีประมาณ 15 วัน ไม่ควรตากผลกาแฟให้แห้ง

จนเกินไปจนเมล็ดกาแฟมีความชื้นต่ํากว่า 9 เปอร์เซ็นต์ ผลกาแฟท่ีแห้งเหมาะสม เมล็ดกาแฟควรมีความชื้น

เป็นไปตามข้อกําหนดใน กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เมล็ดกาแฟโรบัสตา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 5700 – 2552 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) กําหนด

มาตรฐานเมล็ดกาแฟโรบัสตาไว้เป็นมาตรฐานท่ัวไป ดังนี ้มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับเมล็ดกาแฟโรบัสตา 

(robusta coffee bean) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coffea canephora Pieere ex Froehner อยู่ในวงศ์ 

Rubiaceae ท่ีได้จากการนําผลกาแฟสุก ผ่านกรรมวิธีเอาส่วนของเปลือก (husk) ออก 



 

 

(6) วัดความชื้นของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มตัวอย่างผลกาแฟแห้งในตําแหน่งต่างๆ ของแต่ละรุ่น นํามาสี

เปลือกออกและวัดด้วยเครื่องวัดความชื้นหรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบื้องต้นโดยกําผลกาแฟแห้งแล้ว

เขย่า จะเกิดเสียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ 

11.2 กระบวนการแบบเปียก (wet process) กระบวนการนี้นิยมใช้กับอาราบิกาและผลิตผลท่ีได้

จากกระบวนการ คือกาแฟกะลาหรือเมล็ดกาแฟ 

การคัดเลือกผลกาแฟ เทผลกาแฟสดลงในภาชนะท่ีบรรจุน้ําสะอาด คัดผลกาแฟท่ีลอยน้ําหรือคัดเลือก

ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสมหรือผลกาแฟท่ีมีร่องรอยการเข้าทําลายของมอดเจาะผลเมล็ดกาแฟออกด้วยตา

เปล่า 

การสีสด 

(1) นําผลกาแฟสดท่ีผ่านการคัดเลือกมาสีแยกเปลือกด้วยเครื่องสีผลสด ใช้น้ําเป็นตัวช่วยในการสี 

ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บผลกาแฟท้ิงไว้เกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากจะเกิดการหมักซึ่งส่งผลให้เมล็ดกาแฟ

เสื่อมคุณภาพ นอกจากนี้ควรสุ่มตรวจประสิทธิภาพของเครื่องสีผลสดอย่างสมํ่าเสมอด้วย 

(2) นํากาแฟกะลาท่ีได้ไปกําจัดเมือกท่ีติดอยู่ออกไป โดยหมักธรรมชาติในน้ําสะอาดเป็นเวลา 24 

ชั่วโมง ถึง 48 ชั่วโมง ในบ่อซีเมนต์ท่ีมีรูระบายน้ําด้านล่าง โดยให้ระดับน้ําสูงกว่ากาแฟกะลา หากหมักเกิน 24 

ชั่วโมง ควรเปลี่ยนน้ําเม่ือครบ 24 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยน้ําท้ิงแล้วนํากาแฟกะลามาล้างน้ําให้สะอาด และขัดอีก

ครั้งในตะกร้าตาถ่ีท่ีมีปากตะกร้ากว้างและก้นไม่ลึกมาก เม่ือขัดแล้วกาแฟกะลาจะไม่ลื่น จากนั้นล้างด้วยน้ํา

สะอาดอีกครั้งก่อนนําไปตาก 

เมล็ดกาแฟ ท่ีมีการซื้อขาย มี 2 แบบ ดังนี้ 

1.  เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) หรือท่ีเรียกท่ัวไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด หมายถึง 

เมล็ดกาแฟแห้งท่ีได้จากผลกาแฟสุกท่ีเอาส่วนของเปลือก ได้แก่ ผนังผลชั้นนอก หรือ เปลือกชั้นนอก 

(exocarp) ผนังผลชั้นกลาง หรือ เนื้อ (mesocarp) และ ผนังผลชั้นใน หรือ เปลือกชัน้ใน หรือท่ีเรียกว่ากะลา 

(endocarp/ parchment) ออกแล้ว 

2. กาแฟกะลา (parchment coffee) หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งท่ีได้จากผลกาแฟสุกท่ีเอาส่วนของ

ผนังผลชั้นนอกหรือเปลือกชั้นนอก และ ผนังผลชั้นกลางหรือเนื้อออก แต่ยังคงมีผนังผลชั้นในหรือเปลือกชั้นใน

หรือท่ีเรียกว่ากะลาติดอยู่ 

คุณภาพ 

1. คุณภาพท่ัวไป 

เมล็ดกาแฟ ต้องมีคุณภาพท่ัวไปดังต่อไปนี้ 

1.1 ไม่มีกลิ่นผิดปกติ 



 

 

1.2 มีสีตรงตามชนิดและกระบวนการผลิต1/ของเมล็ดกาแฟ 

1.3 มีความชื้นไม่เกินสัดส่วนโดยน้ําหนัก 13.0 % สําหรับเมล็ดกาแฟท่ีไม่ต้องเก็บรักษา และ/หรือ

ขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน และมีความชื้นไม่เกินสัดส่วนโดยน้ําหนัก 12.5 % สําหรับเมล็ดกาแฟหรือกาแฟ

กะลาท่ีต้องเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลานาน 

1.4 ไม่พบร่องรอยการเข้าทําลายเมล็ดกาแฟจากด้วงเมล็ดกาแฟ (coffee bean weevil) ซึ่งมีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Araecerus fasciculatus  
 



 

 

ข้อบกพร่อง และนิยามข้อบกพร่อง 

(1) เมล็ดดํา (black bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีสีดําภายใน และ/หรือ ภายนอกเมล็ดมากกว่า

ครึ่งหนึ่งของเมล็ด  

(2) เมล็ดท่ีมีกลิ่นผิดปกติ (off-odour bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นหมักบูด

หรือกลิ่นแปลกปลอม เช่น กลิ่นปุ๋ย กลิ่นสารเคมี หรือ กลิ่นรา 

(3) เมล็ดข้ึนรา (moldy bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีลักษณะการเข้าทําลายของเชื้อรา  

(4) เมล็ดแตก (broken bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีแตกออกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึง่หนึ่งของกาแฟเต็ม

เมล็ด  

(5) เมล็ดไม่สมบูรณ์ หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีมีลักษณะเหี่ยวย่น ลีบ เบา 

(6) เมล็ดถูกแมลงทําลาย หมายถึง เมล็ดกาแฟท่ีถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรู มากกว่า 1 ร ู

(7) ผลกาแฟแห้ง (dried cherry) หมายถึง ผลกาแฟท่ีผ่านกรรมวิธีการทําให้แห้งจนได้ผลกาแฟแห้งท่ี

ยังไม่ได้สีเปลือกออก รวมท้ังเมล็ดกาแฟท่ีมีเปลือกติดบางส่วน  

(8) สิ่งแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง สิ่งเจือปนทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น 

เศษหิน ดิน เศษไม้ รวมท้ังเปลือกและเยื่อหุ้มเมลด็กาแฟ 

(9) ข้อบกพร่องรวม หมายถึง ปริมาณโดยน้ําหนักของข้อบกพร่องดังต่อไปนี้รวมกัน เมล็ดดํา เมล็ดข้ึน

ราเมล็ดแตก เมล็ดไม่สมบูรณ์ เมล็ดถูกแมลงทําลาย ผลกาแฟแห้ง และสิ่งแปลกปลอม 

เกณฑ์ข้อบกพร่อง 

เมล็ดกาแฟโรบัสตา มีข้อบกพร่องได้ไม่เกินข้อบกพร่องท่ีแสดงดังตาราง 

ตาราง เกณฑ์ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟโรบัสตา 

ข้อบกพร่อง สัดส่วนโดยน้ําหนัก (%) 

เมล็ดดํา 2 
เมล็ดข้ึนรา 0.5 
เมล็ดแตก 2 
เมล็ดถูกแมลงทําลาย 4 
ผลกาแฟแห้ง 0.5 
สิ่งแปลกปลอม 0.5 
ข้อบกพร่องรวม 7 
 

 



 

 

พงษ์ศักดิ์ และบัณฑูรย์ (2542, อ้างถึงโดย พิมลและคณะ, 2553) รายงานว่าการผลิตสารกาแฟสามารถทําได้ 

2 วิธี คือ 

1. วิธีแห้ง (Dry Method or Natural Method) เป็นวิธีการทําสารกาแฟท่ีง่าย มีข้ันตอนน้อย

ประหยัดแรงงานและไม่ต้องการเครื่องมือท่ีซับซ้อน โดยการนําผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวได้มาตากแดดประมาณ 15-

20 วัน จนกาแฟแห้ง หลังจากนั้นจึงนําผลกาแฟเข้าเครื่องสีกะเทาะเมล็ดก็จะได้สารกาแฟท่ีต้องการ วิธีนี้มี

ข้อเสียคืออาจเกิดกลิ่น จากการหมักท่ีเกิดจากเมือกหุ้มรอบกะลาใต้ต้องรีบกะเทาะเปลือกทันทีก่อนท่ีจะเกิด

จากการหมัก วิธีดังกล่าวนี้เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขาดน้ํา ปริมาณกาแฟมากและผู้ผลิตขาดความรู้ความชํานาญใน

การทําสารกาแฟโดยวิธีเปียก 

2. วิธีเปียก (Wet Method or Parchment Method) เป็นวิธีท่ีนิยมในการผลิตสารกาแฟ 

อาราบิกา เพราะสามารถผลิตสารกาแฟท่ีมีกลิ่นและรสชาติดีกว่าวิธีแห้งแต่ต้องการแรงงานมากกว่า มีข้ันตอน

มากกว่า และต้องมีนําในการทําความสะอาดอย่างพอเพียง ข้ันตอนการผลิตสารกาแฟโดยวิธีเปียกมีดังนี ้

2.1 นําผลกาแฟสุกท่ีเก็บเก่ียวได้แช่น้ํา เพ่ือแยกผลกาแฟท่ีฝ่อลอยน้ําออกจากผลกาแฟท่ีดี 

2.2 การปอกเปลือกผลกาแฟ (pulping) ทําได้โดยใช้เครื่องปอกเปลือกบีบให้เปลือกนอกของผลหลุด

ออกมา วิธีนี้มีความต้องการเครื่องมือในการปอกเปลือก ผลกาแฟควรจะได้รับการปอกเปลือกทันทีหลังจาก

เก็บมาจากต้นกาแฟแล้วแต่ถ้ายังไม่สามารถนําไปปอกเปลือกได้ทันทีอาจเก็บไว้ได้แต่ไม่ควรเกิน 36 ชั่วโมง 

เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการหมักของเปลือก (fermentation) อันจะทําให้เกิดกลิ่น ไม่เหมาะแก่สารกาแฟ 

2.3 การกําจัดเมือก (demucilaging) กาแฟท่ีปอกเปลือกแล้วจะยังมีเมือกห่อหุ้มเมล็ดกาแฟซึ่ง

จําเป็นต้องลอกออกมิฉะนั้นจะเกิดการหมักได้ 

2.4 การลา้งเมล็ดกาแฟ (washing) กาแฟกะลาท่ีผ่านการหมักแล้วควรล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนนําไป

ตากแดดให้แห้ง 

2.5 การแช่เมล็ดกาแฟในน้ํา (water soaking) ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําอย่างเพียงพอและมีถังขนาดใหญ่อยู่แล้ว 

จะทําการแช่กาแฟกะลาท่ีล้างเมือกออกแล้วในน้ําอีกประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนการนําออกตากแดด วิธีดังกล่าว

นี้สามารถทําให้เมล็ด กาแฟมีสีสวยและมีรสชาติด ี

2.6 การทําให้แห้ง (drying) ส่วนมากใช้การตากแดดให้ความชื้นลดลงพอเหมาะกับการนําไปเก็บเพ่ือ

นําส่งขายหรือนําไปค่ัวต่อไป วิธีการทําให้แห้งท่ีเหมาะสมจะทําให้สารกาแฟมีสีสวยและคุณภาพดี 

2.7 การสีกาแฟกะลา (hulling) เป็นการนําเอากาแฟกะลาไปสีเพ่ือกําจัดกะลาออกไปโดยใช้เครื่องสี 

ลักษณะของสารกาแฟท่ีดี เมล็ดต้องสมบูรณ์มีสีเขียวอมฟ้าและมีความชื้นประมาณ 11 – 12 % 

 



 

 

พิมลและคณะ (2553) กล่าวว่า การผลิตสารกาแฟโดยกรรมวิธีเปียก เป็นท่ียอมรับกันว่าเป็นการ
ผลิตท่ีทําให้ได้สารกาแฟท่ีมีคุณภาพดีกว่ากรรมวิธีแบบแห้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้จากมูลค่าเพ่ิมของสาร
กาแฟโรบัสตา จึงได้ดําเนินการศึกษาวิจัยทดสอบเทคโนโลยีและพัฒนาเครื่องจักรกลการแปรรูปสดกาแฟโรบัส
ตา ซึ่งประกอบด้วย เครื่องลอกเปลือกสดพร้อมขัดเมือก เครื่องอบแห้ง และ เครื่องสีกาแฟ การศึกษาทดสอบ
เทคโนโลยีการแปรรูปสดแบบต่างๆ พบว่า มีปริมาณทางกายภาพไม่แตกต่างกัน แต่กาแฟท่ีได้จากกรรมวิธีสี
เปียก ขัดเมือก ล้างน้ําหรือไม่ล้างน้ําก่อน ผึ่งลมกลางคืนแล้วตากจนแห้ง มีคุณภาพการชิมรสชาติดีกว่ากรรมวิธี
อ่ืน จารุวรรณ  (2554) กล่าวว่าการทดสอบคุณภาพด้วยการชิมตอ้งมีผู้ชิมมากกว่า 25 ราย  

ผานิตและคณะ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนากาแฟโรบัสตาท่ีให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี กล่าวว่า 
คุณภาพกาแฟสารโดยดูจากเปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ (% Extractability) และเปอร์เซ็นต์กาเฟอีน สาร
สกัดเนื้อกาแฟ (% Extractability) หมายถึง ค่าของสารสกัดเนื้อกาแฟจากเมล็ดกาแฟค่ัว โดยใช้วิธี NRI rapid 
method ปกติแล้วค่า Extractability ของกาแฟโรบัสตาอยู่ในช่วง 49-54 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากสายพันธุ์ใดมี
ค่า Extractability สูงจากระดับปกติมากย่อมเป็นสายพันธุ์ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สําหรับเปอร์เซ็นต์กาเฟอีน 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวๆ ไปของกาแฟโรบัสตา คือ 1.6-2.4 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ัวไปขนาดเมล็ดกาแฟโรบัสตามีขนาด
เล็กกว่ากาแฟอาราบิกา ตามมาตรฐานกาแฟโรบัสตา 100 เมล็ดแห้งมีน้ําหนักประมาณ 12-15 กรัม และมี
เปอร์เซ็นต์ Out-turn อยู่ระหว่าง 17-22 เปอร์เซ็นต์ ค่าเปอร์เซ็นต์ Out-turn หมายถึง สัดส่วนระหว่างเมล็ด
กาแฟสารต่อผลผลิตกาแฟสดโดยน้ําหนัก ถ้าค่า เปอร์เซ็นต์ Out-turn ต่ํา แสดงว่าสายพันธุ์มีส่วนของเปลือก
ผลหนา 

ปิยะมาศ และคณะ (มมป.) จากการศึกษาทดสอบการยอมรับกาแฟค่ัวโรบัสตาและการปรุงผสม

กาแฟกล่าวว่า จากการทดสอบการยอมรับกาแฟค่ัวโรบัสตาด้วยวิธีการดมกลิ่นและชิมรสชาติของกาแฟร้อน 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้การยอมรับคุณภาพของกาแฟค่ัวโรบัสต้าท่ีใช้เมล็ดกาแฟท่ีได้จากการปรับปรุง

กระบวนการผลิตด้วยวิธีการสีเปลือกนอกและสลายเยื่อหุ้มเมล็ดด้วยเอนไซม์เพคติเนสเป็นวัตถุดิบ โดยกลุ่ม

ตัวอยา่งผู้บริโภคให้การยอมรับกาแฟร้อนท่ีเตรียมจากกาแฟโรบัสตาค่ัวระดับปานกลางมากท่ีสุดและเสนอแนะ

ว่าต้องการให้กาแฟร้อนมีกลิ่นหอมของกาแฟเพ่ิมมากข้ึนในการปรุงผสมกาแฟโดยใช้กาแฟโรบัสตาค่ัวระดับ

ปานกลางเป็นส่วนผสมหลักและใช้กาแฟอาราบิกา ค่ัวระดับปานกลางเป็นส่วนปรุงผสมในอัตราส่วนผสมต่างๆ 

พบว่า กาแฟค่ัวโรบัสตาท่ีผ่านการปรุงผสมด้วยกาแฟค่ัวอาราบิกามีกลิ่นหอมของกาแฟเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของ

รสชาติพบว่า การปรุงผสมกาแฟมีผลต่อการยอมรับในด้านรสชาติของกาแฟร้อน ดังนั้นในการปรุงผสมกาแฟโร

บัสตาค่ัวระดับปานกลางด้วยกาแฟอาราบิกาค่ัวระดับปานกลางจึงควรผสมกาแฟอาราบิกาไม่เกินร้อยละ 25 

โดยน้ําหนัก เพ่ือให้กาแฟร้อนท่ีได้มีกลิ่นหอมและมีรสชาติเป็นท่ียอมรับ ระดับการค่ัว โดยกาแฟท่ีศึกษาได้แก่ 

ระดับการค่ัวอ่อน ใช้อุณหภูมิในการค่ัว 200 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 นาที ซึ่งเมล็ดกาแฟหลังผ่านการ

ค่ัวมีน้ําหนักลดลงร้อยละ 12.00 ± 0.30, ระดับการค่ัวปานกลาง ใช้อุณหภูมิในการค่ัว 220 ±5 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 8 นาที เมล็ดกาแฟหลังผ่านการค่ัวมีน้ําหนักลดลงร้อยละ 14.00 ± 0.30 และ ระดับ การค่ัวเข้ม ใช้

อุณหภูมิในการค่ัว 240 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 นาที เมล็ดกาแฟหลังผ่านการค่ัวมีน้ําหนักลดลงร้อย



 

 

ละ 16.00 ± 0.30 ในการทดสอบการยอมรับกาแฟค่ัวโรบัสตาใช้วิธีการทดสอบด้วยการดมกลิ่นและชิมรสชาติ

ของกาแฟร้อน  

กรมวิชาการเกษตร (มมป.) เมล็ดกาแฟ มีลักษณะด้านหนึ่งโค้งด้านหนึ่งเรียบและมีร่องตรงกลาง 

ด้านเรยีบของท้ังสองเมล็ดจะหันหน้าเข้าหากันและประกบกัน เมล็ดรูปไข่ยาวหรือกลมรี เม่ือกะเทาะส่วนของ

กะลาออกจะเหลือส่วนเมล็ดท่ีเรียกว่า สารกาแฟ (Coffee bean) ซึ่งเม่ือยังสดอยู่มีสีขาว แต่เม่ือแห้งมีสีเขียว

อมเทาจึงมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟ (green coffee) หรือ เอนโดสเปิร์ม (endosperm) โดยมีคัพภะเล็กๆ 

(embryo) ติดใกล้ฐานของเมล็ด เม่ือเก็บรักษาไว้นานๆ องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟท่ีสําคัญได้แก่ 

คาเฟอีน (Caffeine) กรดคลอโรจินิค (Chlorogenic acid) วิตามินไนอาซิน (niacin) และกรดลินดิก (lindic 

acid) โดยท่ัวไปจะพูดถึงคาเฟอีนมากท่ีสุด คาเฟอีนเป็นสารประกอบทางเคมีของกาแฟท่ีมีผลต่อร่างกายของ

มนุษย์ ช่วยกระตุ้นประสาท บรรเทาอาการปวดศีรษะ กระตุ้นความอยากทานอาหาร กระตุ้นจิตใจให้แจ่มใส 

รักษาอาการหวัด คัดจมูก บรรเทาอาการโรคหืด และหอบได ้กรดคลอโรจินิคในกาแฟยังช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

ได้ด้วย วิตามินไนอาซีน ช่วยเพ่ิมกระบวนการเมตาโบลิซึมของกระเพาะอาหารและลําไส้ ส่วนกรดลินดิกช่วย

ทําให้เลือดหยุด และลดการค่ังของเลือดได้ จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลและสีดําในท่ีสุด ส่วนประกอบทาง

เคมีของสารกาแฟ (Chemical composition) น้ํา 12 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 13 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 12 

เปอร์เซ็นต์ น้ําตาล 9 เปอร์เซ็นต์ สารคาเฟอีน 1 - 1.5 เปอร์เซ็นต์ กรดคาเฟทานิค 9 เปอร์เซ็นต์ สารท่ีละลาย

น้ําอ่ืนๆ 5 เปอร์เซ็นต์ สารเซลลูโลส และสารประกอบ 35 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 4 เปอร์เซ็นต ์

             กาแฟโรบัสตาจากจังหวัดชุมพร ผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 240°ซ เป็นระยะเวลา 15 นาที เม่ือนํามา

วิเคราะห์สารระเหยในกาแฟโดยใช้ gas-chromatography-mass spectrometry (GC-MS) พบสารระเหย 

52 ชนิดได้แก่ไพราซีน (pyrazine) 15 ชนิด ฟูแรน (furan) 11 ชนิด ฟีนอล (phenol) 5 ชนิด ไพร์โรล 

(pyrrole) 4 ชนิด คีโตน (ketone) 4 ชนิด อัลดีไฮด์ (aldehyde) 2 ชนิด กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic 

acid) 2 ชนิด ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) 1 ชนิด ไพริดีน (pyridine) 1 ชนิด ไทโอฟีน (thiophene) 1 

ชนิด ไทอะโซล (thiazole) 1 ชนิด และสารประกอบอ่ืน ๆ อีก 5 ชนิด สารระเหยท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุดได้แก่ สาร

ในกลุ่มไพราซีน ฟู-แรน ฟีนอล และไพริดีน ตามลําดับ จากการวิเคราะห์โดยใช้ gas-chromatography-

olfactometry (GCO) พบสารระเหยท่ีมีความสําคัญต่อกลิ่นกาแฟ 8 ชนิด ได้แก่ 2,3-pentanedione ให้กลิ่น

กาแฟ 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine ให้กลิ่นเนยถ่ัว 2-ethyl-6-methylpyrazine ให้กลิ่นถ่ัวเน่า 2-

ethyl-3-methylpyrazine ให้กลิ่นข้าวโพดค่ัว 5-methylfurfural และ 2-furanmethanol ให้กลิ่นเหม็น

เขียว 2-methoxyphenol ให้กลิ่นพริกค่ัว และ N-furfuryl pyrrole ให้กลิ่นค่ัว (จิรสวัสดิ,์ มมป) 

 



 

 

การกําหนดมาตรฐานสินค้านอกจากจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดความยุติธรรมแล้วยังช่วยคุ้มครองความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย และยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการพัฒนาขบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนอีกด้วย ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพกาแฟ การกําหนด

มาตรฐานเมล็ดกาแฟโดยท่ัวไปจะพิจารณาปัจจัยท่ีควบคุมหรือมีผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ปัจจัย

เหล่านี้ได้แก่ ความชื้นของเมล็ดกาแฟ คุณสมบัติทางกายภาพ รสชาติและกลิ่น ความปลอดภัยด้านอาหารและ

สภาพแวดล้อม สําหรับความชื้นของเมล็ดกาแฟ มาตรฐานส่วนใหญ่จะกําหนดให้มีความชื้นได้ไม่เกินร้อยละ 

13 ของน้ําหนักเมล็ด โดยองค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee Organization, ICO) 

กําหนดความชื้นสูงสุดไว้ท่ีร้อยละ 12.5 นอกจากนั้น ICO ยังกําหนดความชื้นข้ันต่ําร้อยละ 8 ไว้ด้วย โดย

กําหนดว่าไม่ควรให้มีการส่งออกกาแฟท่ีมีความชื้นนอกช่วงดังกล่าว ท้ังนี้เนื่องจากความชื้นของเมล็ดกาแฟ

นอกจากจะมีผลต่อการเกิดเชื้อราแล้วยังมีผลกระทบต่อการค่ัวอีกด้วย โดยเมล็ดกาแฟท่ีมีความชื้นต่ําจะค่ัวสุก

เร็วกว่าเมล็ดท่ีมีความชื้นสูง (Leroy, 2006 อ้างโดย วลัยภรณ์, 2551) สําหรับคุณสมบัติทางกายภาพของ

เมล็ดกาแฟท่ีนํามาพิจารณาในการกําหนดมาตรฐานมี 3 ประการ ได้แก่ ขนาดของเมล็ด และความสมํ่าเสมอ

ของขนาด ลักษณะผิดปกติต่างๆ และปริมาณสิ่งแปลกปลอม โดยขนาดของเมล็ดมักจะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด

ท่ีใช้กําหนดชั้นคุณภาพซึ่งมีผลโดยตรงต่อการกําหนดราคากาแฟท่ีมีขนาดเล็กมักมีราคาต่ําเม่ือเทียบกับเมล็ด

กาแฟของสายพันธุ์เดียวกันท่ีมีขนาดใหญ่กว่า และความสมํ่าเสมอของขนาดของเมล็ดก็เป็นปัจจัยสําคัญเพราะ

มีผลกระทบต่อการค่ัว บางเมล็ดสุกพอดีบางเมล็ดไหม้เกินไป ทําให้เสียรสชาต ิ

กาแฟค่ัว เป็นเครื่องดื่มท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดท่ัวโลก  แต่มีการตรวจพบสารกลุ่ม PAHs 

หรือ Polyclic Aromatic Hydrocarbon ปนเปื้อนมากในการผลิตกาแฟซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ท่ีไม่ 

สมบูรณ์ (Pyrolysis) และสมบูรณ์ (Carbonization) ผลทางพิษวิทยาชี้ว่าสาร Benzo[a]pyrene มี 

ผลกระทบมากท่ีสุดในระดับ B2 (USA-EPA Class B2) และเป็นสารก่อพิษในกาแฟค่ัวบด และจัดอยู ่

ในกลุ่ม 2A (EU-CIRC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัวกาแฟท่ีถือเป็นกรรมวิธีท่ีทําให้เมล็ดกาแฟมีการ  

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสและลักษณะทางกายภาพ การทดลองนี้จึงมุ่งพัฒนากรรมวิธ ี

การผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพทุกข้ันตอนการผลิตกาแฟเพ่ือลดปริมาณสารกลุ่ม PAHs ดําเนินการวิจัยท่ี 

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างปี 2554–2556 โดย 

พัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารกลุ่ม PAHs โดยใช้สารสกัด ระหว่างไซโครเฮกเซนและอาซีโตน 

 

 

 

 


